
TT*
1

l*
išffi ffitW€.ffi

B uda pest Józsefu áľosi onko rmányzat
Képviselő-testĺilete számára

Előteľjesztő: đr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testÍileti ĺilés időpontja:20|4. februaľ 5. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat af0I3. évi kĺiltségvetéséről szőIő 9l20I3. (II.22.) önkormányzati rendelet
móđosításara.

A napirendet ayfuzźtt tilésen kell táľgyalni' a ĺendelet elfogadásźlloz egyszerrÍlldrrlisítg]tt
szav azattobb s é g szüksé ge s.

ElorcÉszÍľo szeRvnzľrl ľcysÉc: PÉNzÜcyl ÜcyoszrÁly u-. \ úL_-l
KÉszÍľpľľE (ÜcvnĺľÉzo NEve): MolNÁn ANľaLNÉ, BizsiNÉ KovÁcs Éva

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNyľI./NpM IGENYEL. lcłzot-Ás: Ą. . 'uJt En",.Ł n, Á h

Jocl roNrRoLL: 
tí(/-

BnreRĺE szrÉsnB AL-KALMAs.

\--j- Ą--J

\

ĺ ł.---wĄ. 7RIMÁNEoľl.lA.

]E;cvzo

Váľosgazdálkodási és PénziĺgyÍ Bĺzottság véIeményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Hatźlr o zati kĺv aslat a bizottsźĘ' szźImát a:

A Városgazdálkodĺási és PénzĹig.vi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesúés
meŃérgvaĺátsát és a rendęlet tervezet elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

Az źi|arĺháztartásről szo|ő f01I. évi CXcv. törvény 34.$-a a|apjźn a képviselő-testi'ilet
negyedévenként, a döntése 

.szeľinti 
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési besámoló

elkészítésének határidejéig, december 31.ei hatźń|ya| a módosítja a költségvetési rendeletét.

^ 
20L3. évi költségvetéséľől sző|ő 9/20|3. (ÍI.ff.) önkormányzati ľendeletet az alźtbbi képviselő-

testületi döntések, źttn;/ĺrźľ;ott hatáskörben hozott módosíüások, gazdasägi események, tamogatások
miatt indokolt módosítani.

I. Képviselő-testiileti diintések költségvetési ľendeleten valől áfuezetése, melyet ľészletesen a
melléklet tarta|maz.

2013' december 04. napjźttő|2013. december 18. napjáig meghozott képviselő-testiileti dö,ntéseket

tarta|mazza az őĺlkormánv zati ľendelet.
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fI. Polgáľmesteľi és intézményvezetői átrahánott hatáskiirben végľehajtott e|őirányzat
módosítások a 2013. évĺ költségvetésľől szó,/rő 9/f0ĺ3.(IL.ff .) iinkoľmányzati ľendelet 21. $ és
23. $ felhata|mazása alapján.

1./ A Polgármester saját kerete céltartalék terhére önkormányzati iskolák részére 48,0 e Ft-ot
fenyőfavásaľlás, valamint95,6 e Ft-ot 80 db Pál utcai Fiúk című könyv beszerzése céljából aza|ábbi
e|őir ány zat átcsoportosíúíst hagrta j óvá.

- Az onkormźnyzatkiadás 1l107-01 cím míĺkĺĺdési cél és általános tartalékon beltil a polgármesteri
saját keľet - önként vállalt feladat - e|őirźnyzatárő| 143,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l t l0l cím
dologi - önként vźń|a|t feladat _ e|őirtnyzatéra.

2./ A Po|gźrmester átruhiázott hatáskörben Sántha Péterné és Egry Atti|a alpolgáľmesterek saját keret
céItaľtalék terhére cisszesen 76,2 e Ft átcsopoľtosításáról döntött a Lőrinc pap téne és a Teleki
Lźsz|ő téne fenyőfa beszerzés céljából.

- Az onkorm ányzatkiadás 11107-01 cím mtĺködési cél és általános taÍtalékon beli.il Egry Attila saját
keręt működési céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatáról 38,1 e Ft-ot, dr. Sántha Péterné
saját keret műkĺjdési céltartalék - önként vállalt feladat - e|oirányzatáróI 38,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11l01 cím do|osi - onként vállalt - e|őiránvzattra.

3./ A Polgármester átruhtzott hatáskĺjľben Sántha Péterné alpolgármester saját keret céltaľtalék
e|őirányzatának terhére az a|ábbi célok megvalósítása érdekében átcsoportosítást fogadott el.
- 60 db jegy beszerzése Miller Zo|tźn jubilreumi koncertjére234,0 e Ft összegben,
- miĺanyag pohár, gulyástál és evőkanál beszeľzésére 84,5 ę Ft összegben,
- Népkonyharészére 360 db konzeľv beszeľzéséľe l56,8 e Ft <isszegben.

- Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belĺil Sántha Péteľné
alpolgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őiĺźtnyzatárő| 475,3 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l101 cím đologi - onkéllt vá|lalt feladaĹ _ e|oirźny,la|źtra.

4.l A Po|gfumester źúruhźzott hatáskörben Sántha Péteľné és Egry Attila _ saját kerete céftartalék
e|óirźnyzatának terhére 80-80 e Ft cisszegben átcsoportosítást fogadott el a Heim Pál
Gyermekkórbźz 6 db kórterme mesefigurákkal történő kifestésének támogatása cÍmén.

- Az onkoľmányzat kiadrás l1l07-0l cím mŕĺködési cél és általános taÍta\ék e|olĺányzatźn belĺil a
Santha Pétemé saját keret célĺtartallék - ĺĺnként vállalt feladat _ e|őirányzatáÍól 80,0 e Ft-ot és Egry
Attila saját keret céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatáróI 80,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 1 1 105 cím - <jnként vái|a|t feladat - miĺkĺĺdési célú átadott pénzeszkóz etĺ5irányzatźra.

5./ A Polgĺĺrmester źúruházott hatáskĺirben az onkoľmrínyzat IL705 címen beliili átcsopoľtosítĺíst
fogadott el. A költségvetésben a tźrsasháni felújít.ási pźiyázatokła visszatérítendő tamogatás_
kölcsön _ e|őirźnyzat szerepel. Az onkormányzat bevétęleinek lakríscélokra és az ezek,hez
kapcsolódó infrastrukturális beruhĺázásolĺľa vonatkozó felhasznáiás szabźiyairól szóló 34n0B.
(VI'25.) önkoľmrányzati rendelet a|apján a tźtmogatás fele visszatérítendő, fele vissza nem térítendő
támogatás tehet.Ezért a vissza nem térítendő támogatásoka a fedezet átcsoportosítása szükséges.

- Az Önkormźnyzat kiadás 11705 cím - önként vźt||att feladat _fe|ha|mozźtsľa, felújításra nýjtott
kölcsönök e|őtľźtnyzatźlről' 14.10|,4 e Ft-ot átcsoportosít a felha|mozási, felújítási célú átadott.
péĺueszköze|őlĺźnyzatára.

6./ A Polgránnester źúĺaházott hatáskörben az önkormányzati idősek klubjai e||átottai részére
foýóiratok' tljsźtgbeszerzése céljából hagyottjóvá e|ókźtnyzat átcsoportosíĺást.



- Az onkormányzat kiadás |1706-0f cím dologi e|őirányzatźn belül a peres ügyek költségei _
kötelező feladat _ e|oirányzatáról 1.358,0 ę Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím dologi - tĺnként
vállalt feladat - e|őirźny zatźtr a.

7./ A Polglármester átruhiázott hatáskörben az onkormányzat kĺiltségvetésén beltil a Teleki téri piac
építésének műszaki ellenőri dijazása címén átcsopoľtosítást hagyott jóvá.

- Az onkorminyzatkiadás 11601 cím dologi - kötelező feladat _ e|őirźnyzatán belül a Kisfalu Kft.
karbantarĺások és egyéb feladatok díjazÁsa e|óirttnyzatárő|76f,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11605 cím
- önként vállalt fęladat _ fęlhalmozási e|oirányzatára.

8./ A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a Jegyző és a Polgármester átľuházott hatásktirben
vonalkódos leltáľozáshoz sztikséges mobil termintů beszerzése céljából átcsoportosítast hag5rtak
jóvá'

- A Polgármesteri Hivatal kiadás I220I-0f cím - kötelező fe|adat _ dologi e|oirányzatán belül a
kisértékiĺ tárgyi eszközok beszerzése előirányzatárő| bruttó 355,6 e Ft-ot, átcsoportosít a kiadrĺs
|2f0|-0f cím - kötelező fe|adat_ felhalmozási e|őirányzatára.
- A Polgármesteri Hivata| a |2f0I-02 cim - kötelező feladatok - bevétęl ťlnanszirozási mrĺködési
bevételeken belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sámlán történő
jőváírása e|őiráĺyzatźlról bruttó 355,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a bevétel ťĺnanszirozttsi felhalmozási,
felújítási bevételeken belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történőjóváírása - kotelező feladat - e|óirźnyzatára.
- Az onkormányzat kiadás a 11108-02 cím - kötelezn fe|adatok - finanszírozási műkĺidési
kiadások e|őirźtnyzatán belül az irányítószervi támogatásként fo|yósított támogatás kiutalása
e|őirźnyzatfuől bľuttó 355'6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l1l08-02 cím _ kötelezo feladatok- a
ťlnanszirozási felhalmozási, felújítasi kiadások e|óirányzatźn belül az iľányítószervi támogaüásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatára.

9./ Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalékról a Polgármester átcsopoľtosítłĺst
hagyottjóvá kerületi lakosok részére szaloncukor és bejgli beszerzése céljából.

- az Onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beltil Srántha
Péterné saját keret miĺködési céltaľtalék - önként vá||a|t feladat _ e|őirányzztźról 1.380,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11l0l cím - önként vállalt feladat - dologi természetbeni juttatĺás

e|őirźnyzatáĺa 9|3,2 e Ft-ot' SZJA előirányzatfua 173,9 e Ft-ot, munkźitatőt terhelő jáľulékok és
szociális hozzź$źrulási adó előirányzatáĺa 293,4 e Ft-ot.

10.ĺ A Polgĺármesteri Hivatal k<iltségvetésén belül a Jegyzo és a Polgármesteľ átruházott hatĺĺskörben
átcsopoľtosítást hagyott jóvá Mikro Voks rendszer _ ilI. emeleti tanácsteremben - bővítése
céljából.
- A Polgármesteri Hivatal kiadás 1f20I-0| cím - kö'telező feladat " dologi e|őirőtnyzatón beliil a
hajtó és kenőanyag beszerzése e|őkányzatálróI bruttó 186,3 e Ft-ot, átcsoportosít a kiadás 1220t-
01 cím - kötelező feladat _ felhalmozísi e|őkényzatátta.
- a Polgáľmesteri Hivata| a 1220I-01 cím - kötelező feladatok - bevétel ťlnanszírozÁsi működési

bevételeken be|li| az irĺínyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száľ;'lén töľténő
jőváirása e(óirźtnyzatźaól bruttó 186,3 e Ft.ot átcsopoľtosít a bevétel finanszírozźlsi fe|halmozási,
felújítási bevételeken beliil az irányítószervi üámogatásként folýsított trámogatás fizetési szám|án
történő jővźlírása - kötelező feladat - e|őirányzatára.
- Az onkormźnyzat kiadás a 11108-02 cím - kötelező fe|adatok - finanszirozźsi működési
kiadások e|őiĺányz'atźtn be|u| az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
előirányzatáról bruttó 186,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l108-02 cím _ kötelező fe|adatok _ a
ťlnanszírozźtsi felhalmoási, felújítlási kiadások e|oitźtnyzatánbeltil az irłányítószervi támogaĺásként
folyósítotttĺámogatáskiutalásae|őirányzatźtra.



II.l A Polgármester źtruhźnott. hatáskörben a Rozgonyi u. f-6. szám a|atti társasház gáz a|ap és
felszalló-vezeték cserejéhez felújítási kĺjlcsön nyújtáshoz e|őirźnyzatok közötti átcsoportosítást
haryott jóvá.

- Az Önkormźnyzat kiadás 11602 cím - kötelező felađat _ dologi e|őirźnyzattn belül a
kéménykaľbantartás e|óirźnyzztźlról 5.300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11705 cím- önként
v tń|a|t fe lad at - fellnlrll oás i, felúj ítás i ktj lc s ölr ltylij tás e|őiľ ány zatźłl. a.

12'l A Polgármester átruhźnot1.hatáskörben a Tolnai Lajos u. 21. onkormźlnyzati épületben tĺjľtént
tetőtuz miatt a lakók élelmiszer ellátása éľdekébęn e|ólrźnyzat átcsoportosítiást hagyott jóvá.

- Az Önkorm ányzatkiadás 1l107-0l cím míĺk<jdési cét és általános tarta|ék e|oirányzatźtn beltil a
Polgári Védelem és katasztróf,ák céltaľtalék - önként vźůtra|t feladat - e|őirényzatźtrő| f7,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás ||706-02 cím - kötelező fe|adat_ dologi e|őirányzatára.

13.l A Polgármester átruhźnoÍt hatáskdrben a-té|i ígazgatási szünetre való tekintettel katasztrőfa
bekövetkezése esetére azonna| felhasználható forrás biĺosítása érdekében e|ókányzat
átcsoportosítást hagyott j óvá.

- Az onkormányzat kiadás 1l 107-01 cím miĺködési cél és általános tartalék e|őirányzatán belül a
Polgári Védelęm és katasztrófák céltartalék - önként vźil.a|t feladat - e|őiźtnyzatáro| 200,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1|706-02 cím - kĺjtelező fe|adat _ dologi e|őirányzatára.

14./ Sántha Péterné alpolgármester saját keret mÍĺködési céltartalék előirányzatźrő| a Polgármesteľ
átruházott hatáskörben átcsopoľtosításokat hagyott j ývá.

- Az onkormtnyzat kiadás 11107-0l cím miĺk<idési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péteľné saját keret működési céltaľtalék - önként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźtról 48,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1110l cím - önként vállalt fe|adat _ dologi e|oirányzatźlra dr. Béres József
10 db kĺinyvének megrendelése címén.
- Az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül Sántha
Pétemé saját keret műkĺjdési céltartalék - ĺjnként vállalt feladat _ előírźnyzatáról 300,0 e Ft-ot
átcsopo1tosít a kiadás 11105 cím - önként vá||alt feladat - műktidési célú átadott péĺzeszkoz
etoirányzatźtra Faragő Laura készülő kĺĺnyvének támogatása címén'
- Az onkormźnyzat kiadĺás 1l107-0l cím működési cél és általános tartalékon beltil Srántha

Péterné saját keret műkĺidési céltaľtalék - önként vállalt feladat - e|őlĺányzatáÍól 600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - tĺnként vállalt feladat _ működési célú átadott péllzeszköz
e|őirányzatfua Stoffĺán György magánszcmély Józsefuaĺosról készülő Julianus Utikönyv
elkészítésének trámogaüása címén.
- Az onkormányzat kiadas 11107-01 cím műkĺidési cél és általános tartalékon belĺil Sántha
Péterné saját keret miĺködési cé|tarta|ék - ĺjnként váila|t feladat _ e|óirányzatáÍő| f00,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú átadott pélueszkoz
előirźnyzatára Győľffy Sĺándor festményeiről képzőművészeti album kiadásának tÁmogatźsa
címén a Muravidéki Baľáti Kör Kultuľális EryesüIeten keresztĺĺl.
- Az onkormányzat kiadĺás 11107-01 cím míĺködési cél és általános taľtalékon beltil Sántha
Péterné saját keret mfüödési cé|tarta|ék - önként vźila1rt feladat _ e|őkátnyzatáról 400,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiađás 11105 cím - önként vállalt feladat - mtĺködési célú átadott pévnszköz
e|őirtnyzatźtraKoltaiGáborújfi lmjénekelkészítésénektźmogatálsacímén.
- Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon beltil Srántha

Péteľné saját keret miĺködési céltartalék - önként vźilalt feladat _ e|őlĺányzattáról 100,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1l05 cím - önként vállalt feladat _ felha|mozźtsi kiadásokon beltil a
felhalmozási célú átađott pénzeszköz e|őlľźnyzatáĺa az orszttgos Egyesület a Mosolyéľt
Kózhasznű Egyesületnek egy db többfunkciós betegmegőrzö monitor beszerzésének üĺmogatása
cÍmén.



|5.l A Polgármester tltruházott hatásköľben a mĺiködési céltaľtalékon lévő kerete terhére
átcsopoľtosítást hagyott jóvá rendkívüli élethelyzetben lévő kerületi lakosok szociális támogatása
címén.

- az onkormányzat kiadás 11107-0l cím műk<jdési cél és általános tartalékon belüI a
polgáľmesteri saját keret műkodési céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzataról 5'000,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11303 cím - kötelező fe|adat - lakosságnak juttatott szociális
rás zorultság i tĺámo gatás e|óir ány zatźr a.

16.ĺ A Polgármester átruhźzott hatáskörben Egľy Attila alpolgáľmesteľ saját működési céltartalékon
lévő kerete terhére átcsoportosítást hagyott jővá a Tolnai Lajos u. 21. önkormányzati épĹiletben
toľtént tetőtln miatt a lakók szociális támogatása címén.

- az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mÍĺkĺjdési cél és általános tartalékon belül az Egry Attila
alpolgármesteri saját keret működési céltartalék _ ĺjnként vállalt feladat _ e|oirányzatáról 450,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1303 cím - kötelező feladat _ lakosságnak juttatott szociális
rás zoru lts á gi Lámo gatás e|oir źtny zatźr a.

17.l A Polgármesteľi Hivatal költségvetési e|oirźnyzatin belül saját hatáskörben a Jegyzo és átruháZott
hatáskörben az önkormányzat költségvetési előirányzatin belül a Polgármester átcsoportosítást
hagyott jóvá az infoľmatikai helyiségben lévó klíma beľendezés cseréje céljából.

- A Polgáľmesteri Hivatal kiadás |220|-0| cím _ kĺitelező feladat dologi e|őirttnyzatán belĺil a
gépek, berendezések karbantartása e|ilirźnyzatárőI 4f4,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás I220I-0|
cím - kötelező fet.adat- felhalmozasi e|őirźnyzatára.
- A Polgármesteri Hivata| a I2f0|-01 cím - kötelező feladat - bevétel ťlnanszírozźlsi működési
bevételeken belül az iľányítószervi tĺmogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źn töľténő
jőváirtsa e|őirányzatátrőI 4f4,9 e Ft-ot átcsoportosít a finanszirozźsi felha|ĺnozási, fehijítási
bevételeken belül az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|án töfténő
jőváírźsa - kĺĺtelęző feladat _ e|íĺirźnyzatára.
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező fe|adat_ finanszírozási miĺkĺ'dési kiadások
e|őírányzatétnbe|u| az irányitőszervi trámogatlásként folyósított t.ámogatás kiutalása e|őirányzatárő|
4f4,9 e Ft.ot átcsoportosít a kiadás l1 108-02 cím - k<jtelező fe|adat - finanszírozási felhalmozÍsi,
felújítási kiadások e|okányzatán beltil az irttnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|ó lr ány zatźr a.

t&.l A Polgármester źftruházott hatásköľben a Fíumei tlt 14. Trársashĺĺz támogatására - teljes alap és
felszálló gánezeték felújítása céljából - a miĺködési céltartalékon lévő tisztségviselői saját keretek
e|óirányzatźtĺólátcsopoľtosításthagyott jóvá.

- az onkormányzat kiadás 11107-0l cÍm miĺködési cél és általános tartalékon belül a
polgármesteri saját keret oéltaľtalék - önként vállalt foladat _ e|őirényzatáról 800,0 e Ft-ot, dr. Sríra
Botond alpolgłármester saját keret céltartalék - tinként vá||a|t feladat _ előkźnyzatźtról 600,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11705 cím - önként váilalt fe|adat _ felhalmozási kiadásokon belĺil a
felhalmozásra,fe|tlitźsranýjtottkĺĺlcsönöke|őirányzatźtra.

Iu. Egyéb gazdasági események miattio és a költségvetési szervek vezetői által javasolt
e|őir ány zat mĺódosításot valamint előirányzat koľľekcitók

E fej ezetben j avasolt költségvetés i módosítások indokai:
- központi kĺĺltségvetésbó| szźttmazó bevételek,
- ntézmények saját működési bevételi többlete,
-á||amhäztartĺĺsonbelü|ĺőléskívülrőláltvettpénzeszközök,
- jőv áthagy ott k<iltségvetésen belüli átcsoportosítások.



L.ĺ Az önkoľmányzatok 2013. évi adósságkonszolidációja során a 100 millió Ft alatti hitelek
źúvźil|a|ása állami támogatiĺssal tortént. A CIB BankZrt GAQ-03l168 számú hitelszerződéséből
źńváI|a|t hitelre és annak kamataira, me|y 94.669.070,4 Ft volt, állami támogatást kapoĺt az
Onkormányzat. Az állami támogatás és a hiteltörlesztés e|őirányzatát ezért módosítani szükséges.
Aváitőťlzetési kĺjtelezettség teljesítése aterezett áďolyamnál magasabb árfolyamon t<iľtént' ezért a
kamat e|őirźnyzatról a hiteltoľlesztésre 5.540,5 e Ft átcsopoľtosítasa szi'ikséges.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat 1170l cím - kötelęző feladat _ bęvételei felhalmozasi célíl támogatás
źi|arĺháztartáson belülrő| e|őirányzatát és a ťlnanszírozĺsi felhalmozási kiadásokon belül a
hosszúlejáratu hitelek, váltók törlesztése - kotelező feladat - e|őirtnyzatáLt 94.669,I e Ft-tal
megemeli.
- az Önkormányzat 1|70I cím - kötelező feladat bevételi működési célú támogatás
źń|amhánaĺtáson belülrő| e|oirányzatáú és a kiadási dologi kiadásokból a kamatťlzetés - kötelező
feladat - e|őirźtnyzattLt 434,9 e Ft-tal megemeli.
- az onkormányzat kiadás ll70l cím _ kĺĺtelezó feladat dologi kiadásokból a kamatfizetés
e\őirányzatfuól 5'540,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási finanszírozási kiadásokon beliil a
hosszúlejáľatú hitelek, váltók toľlesztése _ kötelező feladat - e|őirányzatára.

2.l Az év végén zźĺro|t kiadźtsi előiľányzat nem lehet a kö|tségvetésben, ezért a rendelet |4. számíl
melléklętében szereplő e|őirźnyzatok zźro|ás alóli feloldása szĺikséges.

A Képviselő-testtilet
- a zár o|t kiadás i e|ő ir ány zatokat a zÁr olás aló l felo l dj a.

3./ Az előző rendeletben a konyhabútor beszerzése a Po|gármesteri Hivata| 1ff0|-02 címén keľĺilt
módosításra a1'ff01-0| cím helyett, melyrek konigálása sziikséges.

A Képviselő-testĹilet
- a Polgármesteri Hivatal kiadás lffUI-If cím - kötelező feladat - felhalmozási e|őirźnyzatźtrő|
f|2,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás |f20I-0I cím - kĺitelezłő fe|adat - felhalmozási e|őirányzatára.
- a Polgármesteri Hivata| |2f0|-02 cím - kĺjtelezo feladat _ bevételi ťlnarlszkozÁtsi felhalmozási
bevételeken beltil az iányitőszervi trámogatásként folyósított trámogatás fizetési sz,źtm|án történő
jőváirása e|óirźnyzatźró| flf,O e Ft-ot átcsoportosít a 1220|-0| cím - kötelezó fe|adat - bevételi
ťlnanszirozási felhalmozás bevételeken belül az lrányítőszervitálmogatásként folyósított trámogatás
fizetésiszám|źtntörténő jóváÍrásae|őirźnyzatźtra'
- a Polgármesteri Hivatal kiadás I220I-01cím _ kötelező fe|adat - dologi e|őirányzatárő|f12,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás I2f0I-02 cím - kötelező fe|adat_ dologi elólĺźtnyzatára.
- a Polgármesteri Hivatal |220|.0I cím - kötelezó fe(adat _ bevételi ťlnanszírozttsi működési

bevételeken belül az lĺátnyítősz-ervi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési szálĺflźn tĺirténő
jóváírĺĺsa e|őirányzatŕrő| ?I2,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a If20|-02 cím - kötelező fe|adat. bevételi
ťlnaĺszírozási miĺködési bevételeken belül az irányítószervi trámogatásként folyósított támogatás
fizetésiszźtmlźntłcrténő jőváńrźtsae|őirźnyzatáĺa,

4./ A zász|őrudak teĺepítési tervei elkészítésének e|őirźnyzata dologi kiadásként szerepel. A
zász|őrudak telepítése ťlx elhelyezésu, ezért a tervek készítése felhalmozásnak minősĹi|, igy az
e|őir źny zat átcsoporto sítása szükséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás ||706-02 cím - önként váttatt feladat _ e|oirányzatán belĺ'il a dologi

e|őir źny zatr ő| | . 43 7,5 e Ft-ot átcsop oľto s ít a fe|ha|mozÁs i elöinányzatľa.

5./ A működési céltaÍtalékok előirłányzatan beltil a polgármesteri saját keret céltatalék előirrínyzatźtrő|
6f ,2 e Ft átcsopoitosítás indok o|t megbizźtsi szerződés f013 . év december havi dfia címén.



A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áĺtalános taltalékon belül a
polgármesteri saját keret céltaľtalék - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźLÍő| 6f,f e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím . önként vállalt feladat _ személyi juttatas e|őirźnyzattra 50,0 e

Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzź!źru|tsi adó előirányzatára1'2,f eFt.ot.

6./ A Magdolna Negyed III. pľojcktcn bclül a T/3 bűnmcgclőzósi pľogrom dologi clőiĺónyatóľól
l2.f39,4 e Ft átcsopoľtosítása indokolt, miután a BRFK a szerzódés alapjan az e|végzett
tevékenysé g ért támo gatás form áj ában kapj a me g a díj azást.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat kiadás 11604 cím - ĺjnként vállalt feladat - dologi előirźnyzattn belül a T/3
e|őirányzatźrő| |2.f39,4 e Ft.ot átcsoportosít a működési célú támogatás źi|amháztartáson belülľe
e|őirányzatára.

7./ A 2013. november havi. bérkompenzáció ĺisszege 6.345,8 e Ft, intézményi rész|etęzését az
e l óte rj e s zté s IÍU 7 . számű m ę l léklete tartaLmazza.

A Képviselő-testület
- az onkorm źnyzaÍ. 1 1 l 08-02 cím - kötele ző fe|adat _ bevéte|i helyi ĺinkorm ányzatok áItalános
miĺködéséhez és źtgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások e|óirźtnyzatát és a kiadás
ťlnanszirozási működési kiadások e|őirttnyzattln be|ül az irányítőszervi tźtmogatásként folyósított
támogatás kiutalása - kĺjtelező feladat - e|őirźnyzatát 6.345,8 e Ft-tal megemeli bérkompenzáció
központosított á|lami támogatása címén.
- a koltségvętési szervek bevételi és kiadási e\oirźtnyzatźú - kötelező feladat _ aze|óteĄesztésIÍU7.
pontja mellékletben rész|etezettek alapján megemeli af0|3. évi november havi bérkompenzÁciőja
címén.

8./ Gyeľmekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni juttatás címén Erzsébet utalvány
formájában az Önkormányzat |7 '333,0 e Ft támogatásban ľészesült' az eseti támogatás összege
gyermekenként 5.800,0 Ft.

A Képviselő-testület
- az onkormźnyzat bevételi 11304 cím - kötelező fe|adat _ helyi önkoľmĺányzatok általános
miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatásrit( és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - Ĺámogatás e|őirźnyzatźú |7.333,0 e Ft-tal megemelí eseti
gyermekvédelmi támogatás teľmészetbeni juttatása címén.

9./ A települési önkormányzatok szociális és gyermetjóléti feladatainak támogaĺásrán beliil az egyes
jövedelempótló támogatások kiegészÍtese jogcímen az onkormźnyzat a támogatásokat a tényleges
kiťlzetések alapján kapja. A tźlmogatźtsi előiľányzatok becslés alapján kerültek megteľvezésľe, a
tényleges felhasnálás az e körbe tartoző szociális segélyeknéI a tervezettrél alacsonyabb lett
Ezért a bevételi és a kiadási e|őlrźnyzatok t<ĺrlése indokoĺt az alábbiak szeľint:

a) adósságkeze|ésiszo|gátltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás -3.3f3,5 eFt.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat - helyi önkormányzatok általrános

működéséhez és źryazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás e|őirátnyzatźń3.323,5 e Ft-tal törli.

b) adósságcsökkentési támogatás _52.0 5 6'7 e Ft.

A Képviselő-testtilet



- aZ onkormányzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi onkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás e|őirányzatźú 5f .056,7 e Ft-tal tdrli.

c) normatív lakásfeĺmtartasi Ĺĺmogatás -5.084,5 e Ft

A Képviselő-testülęt
- az onkormányrat. hęvétę|i ll303 cím - köte|ęzĺi fęladat - he|yi önkoľmányzatok áItalános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságĺak
juttatott - szociális ľászorultsági alapon - tttmogatźs e|őiĺźnyzatźú 5.084,5 e Ft-tal törli.

d) foglalkoztatást helyettesítő támogatás _80.235,8 e Ft

A Képviselő-testület
- az onkormányzat bevételi ll303 cím - kötelező feladat _ helyi önkormányzatok általános
műkodéséhez és źlgazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás e|őirányzatáfi 80.235,8 e Ft-tal törli.

e) rendszeres szociális segély -45 .I3,I ,4 e Ft

A Képviselő-testület
- az tnkoľmányzat bevételi 11303 cím - kotelező feladat _ helyi önkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális rászorultsági alapon - támogatás e|óirányzatźú 45.I31 ,4 e Ft-tal törli.

Đ Időskoniak járadéka címén kifizetett 20|f. december havi támogatás ĺĺsszege f}|3-ban
érkezettaz tnkoľmányzathoz, melyet javaslunk az általĺános tartalékĺa helyezni.

A Képviselő-testülęt
- az onkormźnyzat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi ĺinkormányzatok általános
működéséhez és ágazati fe|ađataihoz kapcsolódó állami trámogatások e|óirányzatźń l.003,3 e Ft-tal
és a kiadás működési cél és általanos taľtalékán beltil az általĺános tarta|ék - kötelező feladat -

e|óirányzattú 1.003,3 e Ft-tal megemeli.

g) KĘótlás -100,0 e Ft, melyet javaslom a kiadáson beli'il az adósságcsökkentési tĺámogatás

önkormányzati önľészével szemben törölni.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormányrat bevételi 11303 cím - kötelező feladat _ helyi önkoľmányzatok általános
miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami trámogatások és a kiadás lakosságnak
juttatott - szociális ľászoruItsági alapon - tĺímogatrás - adósságcsökkentési - e|őirényzatát 100,0 e

Ft-tal törli.

l0.ĺ AMagyarországflĹ3. évi központi kĺiltségvetéséről szóIó törvény 34. $ (7) bekezdése alapján az
önkormányzatnak és a köItségvetési szerveknek a 25 év alatti és az 55 év feletti, továbbá a
képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesľől
visszatérő és taľtós munkanélkĺiliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásźiloz
kapcsolódó szociális hozzájáru|ási adó változásźtbő| eredő kiadrási megtakarítrást a központi
költségvetésbe be kell fizefui. Az éves befizetések összege a|apján a munkáltatót terhelő jáľulékok
és szociális hozzÁjźru|áĺsi adó előirányzatźtróI a dologi e|őlĺányzatĺa az átcsopoftosítások
indokoltak.

A Képviselő-testÍilet



- a Józsefuárosi Családsegíto és Gyermekjóléti Központ 40100 cím - k<jtelező fe|adat - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźýáru|ási adó előirányzatźrő| l.086,5 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őirźnyzatára.
- az Oszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím - k<jtelező fe|adat _ kiadás munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźĄtru|tsi adó előiľányzatárő|f '352,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen
bel ü l a kö lts é gvcté s i b cťrzctć sck c|oir ány zatálr a.

- azEgyesített Bölcsődék 40l00-02 cím - ktitelező fe|adat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok
és szociális hor,r'źĺjtnilási aĺ|ó ę|őirányz,atźtrő| 5.4zf,1 ę Ft-ot átcsoporf'osít a' ĺĺologi' ezen he|ii| a

költségvetési befi zetések e|óirźnyzatfua.
- az onkoľmányzat 11101 cím - önként vá|lalt feladat - kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és
szociális honźĄźru|ási adó előirányzatźtrő| 159,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a
kö ltségvetés i bef,lzetések e|óir ány zatźr a.

- a Polgármesteri Hivata| |fflf cím - kĺjtelező fe|adat _ kiadás munkáltatót terhelő jáľulékok és
szociális hozzájźtu|ási adó előirányzatárő| 3'68l'0 e Ft-ot átcsopoftosít a dologi' ezen belül a
koltségvetési bęfi zetések e|őir ányzatár a.

- a Józsefuárosi Kĺjĺerület-feltiryelet és Váľosüzemeltetési Szo|gá|at 8010l cím - kötelező
feladat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előiranyzatáró|29,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a k<iltségvetési bef,lzetéseke|óirányzatára.
- a Józsefuárosi Közterület-felĺigyelet és Városüzeme|tetési Szolgálat 80102 cím - ĺinként vállalt
feladat - kiadás munkáItatót terhelő járulékok és szociá|is hozzájźru|ási adó előiľányzatáről29,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őirányzatára.
- a Jőzsefvárosi Kĺjzterület-felĺigyelet és Varostizemeltetési Szoĺgálat 80l03 cím - kötelező fe|adat
_ kiadás munkáltatót tęrhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási adó előirányzatźlrő| 4.392,3 e Ft-
ot átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őkźnyzatźra.
- a Jőzsęfvźrosi Köztertilet-felügyelet és Várost'izemeltetési Szolgálat 80l04 cím - onként vállalt
feladat - kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociáIis hozzźĄźru|ási adő elóirányzatźtrő| 145,0
e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őirźnyzatźra.
- a Józsefuárosi Közterület-felüryelet és Vrírosüzemeltetési Szolgálat 80106 cím - kötelező fe|adat
_ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĘźtu|źsi adó előirányzatőről7f,5 eFt-ot
átcsopoľtosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetéseke|őlĺányzatáĺa.
- a Jőzsefvźlrosi Köĺerület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként vállalt
feladat _ kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociáIis hozzźĘáru|ási adó előirányzatźró| 72,5 e
Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őlrányzatźtra.
- a Józsefuáľosi Intézménymiĺködtető Központ 72|01 cim - kötelező feladat - kiadás munkáltatót

terhe|ő járulékok és szociális hozzźĄźmiĺási adó előirányzatárő| 1.183,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi, ezen belül a költségvetési befizetések etókźnyzatára.
- a lőzsefvárosi Intézményműködtető K<izpont 72102 cím - kötelező feladat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźtu|ási adó előirányratárő| 1.008,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi, ezen belül a költségvetési befizetések e|őirźnyzatźra.
- a Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72|03 cím - kitelezó fetadat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzÁjáru|ási adó előirányz.atźrő| 5.905,8 e Ft-ot átcsoportosít a
dologi, ezen belül a költségvetési betizetések e|oirtlnyzatźtra.
- a Napraforgó Napközi otthonos ovoda 72L00-07 cím - kötelező felradat - kiadĺás munkáltatót

terhelő járulékok és szociális hozzź|źtruĺźsi adó előirĺányzatźtrő|798,7 e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen belül a költségvetési befizetések e|őlĺálnyzatźra.
- a Vĺáľunk Rád Nápközi otthonos óvoda izloo-ot cím - kötelezó fe|adat- kiadás munkáltatót
teľhelő járuĺékok és szociális hozzźĘźrulĺsi adó előirányzatárő| 638,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen beltil a költségvetési befzetések e|őirźnyzatára.
- a TATIKA Napkĺizi otthonos ovoda 72100-04 cím - kötelező fe|adat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájźtru|ási adő e|őlrányzatárő| 159,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi,
ezen belül a költségvetési befizetés ek e|őlľźtnyzatźtra.
- a Napsugĺáľ Napkĺizi otthonos óvoda 7f-|o0.0g cím - kötelező fe|adat - kiadás munkáltatót
terhelő járuIékok és szociális hozzź!áru|źsi adő e|óirźnyzatárő| 319,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen belül a költséwetési befizetések e|ólrźnvzatźra.



- a Sztzszoľszép Napközi otthonos ovoda 7fI00-I0 cím - kötęlezo feIadat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatźrő|757,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi,
ezen belĺil a költségvetési befizetések eIőirányzatźlra.
- a Koszorú Napkĺizi offhonos ovoda 7fI00-l3 cím - kĺjtelezó fe|adat - kiadás munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźĄáru|ási adó előirányzatfuő| 319,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen
belül a költségvetési befizetések e|őirányzatźra.
- a Hétszínvirág Napkĺizi otthonos ovoda 7z100-1f cím - kötelező fe|adat - kiadás munká|tatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźrő| 476,8 e Ft.ot átcsopoľtosít a dologi,
ezen belül a koltségvetési befizetések e|őkźnyzatára.
- a Szivárvĺĺny Napközi otthonos ovoda 7f|00-|1 cím - kĺitelező feladat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális honájáru|źsi adó előirrányzatárő| 503,9 e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen belül a költségvetési beťlzetésék e|őirányzatźtra.
- a Mesepalota Napközi otthonos ovoda 7f|00-|4 cím - kĺitelezó feladat - kiadás munkáltatót
terhelő jáľulékok és szociális hozzź|źtru|ási adó előirányzatáről26I,0 ę Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezęn belül a költségvetési befizetések e|őirányzatáĺa'
- a Gyerek-virág Napközi otthonos ovoda 7f100-05 cím - kĺjtelező feladat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatárőI |.520,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a
do logi, ezen be lül a kö ltségvetés i befizetés ek e|óir ányzatár a.

- a Katica ovoda - Bölcsőde 12|00-|6 cím - kĺitelező fe|adat - kiadás munkáltatót terhelő
járulékok és szociális hozzźĄźru|ási adó előirányzatáró| 1.l53,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi, ezen
b e lül a kö lts é gveté s i b eťrzeté sek e|őir źny zattlr a.

- a Kincskereső Napközi otthonos ouóau nlo0-o6 cím - kötelezó fe|adat - kiadás munkáItatót
teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźtrő| 638,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen belül a költségvetési befizetés ek előirányzatára.
- a Pitypang Napközi otthonos ovoda 7f|00-I5 cím - kötelezó fę|adat - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzźĘáru|ási adó előirányzatárő| I59,5 e Ft-ot átcsoportośít a dologi,
ezen be lül a kĺĺ ltsé gvetési beťlzeté s ek e|ő ir ány zatźr a.

- Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30101 cím - kötelezó fe|adat - - kiadás munkáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájfuu|ási adó előirányzatźrő| 7.944,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi' ezen belĺil a költségvetési befizetések e|őkźnyzatźra.
- Józsefuáľosi Parkolrás-ĺizemeltetési Szo|gá|at 30104 cím - önként vállalt feladat - - kiadás
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájálru|ásí adó előirtnyzatźrő| 105,8 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi, ezen beliil a költségvetési befizetéseke|őirźnyzatfua.
- Józsefuárosi Parkolrás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím - kötelező fe|adat - - kiadás munkáItatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatźrő|943,l e Ft-ot átcsoportosít a dologi,
ezen belül a kĺiltségvetési befizetések e|óirányzatźra.

|'1.ĺ A Józsefuáľosí lntézménymĺĺködtető Központ nyári diĺákmunka és közfoglalkoztatźn címénkéri az
intézményi költségvetés módosítását. A teljestilt bevétel (központi költségvetésből) ĺisszege
4.303,4 e Ft, a teljesült kiadás összege 4,757,9 eFt. Az iinrész összege 454,5 e Ft, melynek
fedezete a műktjdési céltaľtlalékon beliil a kĺizfoslalkoztatás cé|tartaléke|őlľátnvzata.

A Képviselő-testtilet
- a lőzsefvárosi Intézĺnényműködtető Központ 7fI0I cím - önként vállalt feladat _ bevételi
miÍködési céIú támogatás ál|aĺnháztartlíson beltilről e|ólĺźnyzatát 1.3|6,4 e Ft-tal, a kiadás
szeméIyi juttatás előirányzatát 7.316,4 e Ft-ta| megemeli nyĺáľi dirĺkmunka címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általanos taľtalékon belül a

közfoglalkoztatás onĺész_ kĺitelező feladat - céltaľtalék e|őtrźnyzatárő| 454,5 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11108-02 cím - kĺĺtelező feladat _ mĺíködési ťlnanszírozźlsi kiadásokon belül az
irźnyítőszervi tĺámogatĺásként folyósítotttźtmogatäs kiutalĺása e|őirźtnyzatźra.
- a Józsefvárosi Intéznényműködtető Központ 7210| cim - kötelező feladat - míĺködési
ťlnanszírozźlsi bevételeken belül az trźnyitőszewi tźmogatrĺs Ĺ,ámogatásként folyósított támogatás
f,lzetési szźtm|źn történő jóváírása előirányzatát 454,5 e Ft-tal, a bevételi miĺködési célíl trímogatás
á||amhánartáson belĺilrőI e|őilĺányzatát 2.987,0 e Ft-tal, a kiadas - köte(ezó feladat - személyi
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juttatás e|őirányzatát 2.944,5 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄáru|ási
adó előirányzatát 497,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatźs címén.

t2.ĺ A 20|2. évi pénzmaradvány elszámolásánál az iskolák fD|f . évi képesség-kibontakoztató állami
támogatás áthílzódć: kiadásai a működési célú tamogatás ä||amháztartáson belülre e|óirźlnyzatára
keľtilt - Vm. keľtileti Tankerületnek történo źtadźs - a JIK koltségvetésébe. Ezen e|őirźnyzat
terhére az iskoláknál személyijuttatas és jĺĺrulékai címen ttirtént felhasználás, melyet a JIK fizette
ki' ęzélt a JIK költségvętésé|lęk nródosítása sztikségęs,

A Képviselő-testĺilet
- a Józsęfuárosi lntézményműködtető Központ 7f|03 cím - önként vá|lalt feladat - kiadĺás
működési célú támogatás áů|amhźnartáson beltilre e|őirányzatźtról 15.656'0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás személyi juttatás e|őirányzatźlra 12.389,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járuĺékok és
szoc iál i s honźĘáru|ási adó e lő irán y zatár a 3 .f67,0 e Ft- ot.

13.l Je|zorendszeres hŁi segítségnyújtás támogatása címén 2013' decemberében 802,0 e Ft-ot kapott
az onkormányzat. A feladat etlátásra az onkormányzat aköltségvetési fedezetet biztositotta, ezért
javasolt ezt az osszeget a működési általános tartalékĺa helyezni.

A Képviselő-testület
- az Önkormányzat bevételi 11108-02 cím működési céhi tamogatás á||amhánartáson belülre -
önként vállalt feladat - e|őirźnyzatát és a kiadás miĺködési cél és általános tartalékon belül az
álta|ános tartalék e|őirányzatát 802,0 e Ft-tal megemeli.

|4.ĺ Az onkormányzat az.Idősbarát onkormányzat pá|yázatźtn indult. A tźmogatźls teljes cisszege
500,0 e Ft, ebből f50,0 e Ft december hónapban átutalásra keľĹilt. Javasolt a támogatási összeget
mĺĺködési céltaľtalékľa helyezni, miután afe|hasznźiźls már a 20|4. évet fogja érinteni.

A Képviselő-testtilet
- az Onkormtnyzat bevételi 11108-02 cím mÍiködési célú támogatás á||arĺháztartáson belülre -
önként vállalt feladat - e|óirźnyzatĄt és a kiadás műk<idési cél és általanos taľtalékon belül az
idősbarát önkoľmányzat _ önként válĺalt feladat - e|őirányzatźLtfsĺ,O e Ft-tal megemeli.

15./ A f}If ' év végi tarĺásdij és otthonteremtési tamogatás címén 2013. évben az onkoľmĺányzatnak
8.106,0 e Ft téľült meg, ebből źúhtlződő kifizetés összege 7.L48,0 e Ft volt. Javasolt a kĺilönbözetet
a miĺködési áItalános tarta|é|ga helyezĺli.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú Ĺámogatĺás ál|amhaztartźtson belülre -
źi|amigazgatási feladat - e|őirányzatát 8.106,0 e Ft-tal és a kiadás mĺiködési cél és általános
tartalékon belĺil az álta|ános fa.ľtalék e|őirányzatát 958,0 e Ft-ta|, a finanszíľozási miĺködési
kiadáson belül az irányítószeĺvi Ĺámogatĺásként folyósított támogat-rás kiutalása - źů|arńgazgatźsi
feladat - e|őirányzatátI.148,0 e Ft-tal megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal bevételi 12f03 cím ťlnanszkozttsi működési bevételen beltil az
iľányítószervi támogatáskant folyósított támogatás fizetési szitm|źn történő jővźśrása

źilamigazgatási feladat _ e|őirányzatát és a kiadás 12103 cím lakosságnak juttatott szociális
raszorultsági támogatás - á|lamigazgatási feladat _ e|őlrányzatźLt 7.|48,0 e Ft-tal megemeli
otthonteremtési támogatás címén'

16./ Äz Egészségügyi Szolgálat felügyeleti szervi támogatźs etőlĺányzatárő| ||4'0 e Ft átcsoportosítás
indokolt af0|3. évi alulfllnanszírozása miatt a működési célú tĺámogatás ál|amhźntartźson beltilľe
előirányzatárą valamint az önkormányzaton belül is az ezzel összefiiggő átcsoportosíĹ.ás indokolt.

A Képviselő-testület
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- azEgészségügyi Szo|gá|at 50100 cím - kĺjtelező fe|adat - finanszírozási bevételeken belül a
miĺködési iľányítószervi támogatásként folyósított Ĺámogatás ťlzetési szźlm|źn történő jővźtírása
e|őirźnyzatáról 114,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú támogatźs źń|amhźlztartáson belülre
e|őirányzatttra.
- az Önkormányzat 11108-04 cím - kötelező fe\adat _ finanszírozási működési kiadásokon belül
az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalasa e|őirźnyzatáről 114,0 e Ft-ot
átosopońosít a miíktjdési céhi tímogatás á||amhánaftáson belülľe e|oirányzatźra.

17 'ĺ A Polgármesteri Hivatal költségvetését indokolt módosítani a Kormányhivatal részére nyujtott
szo|gźitatások továbbsz ámlźv'źsźlbő| megtéľült |3 .3 49,0 e Ft-tal.

A Képviselő-testtilet
- a Polgármesteri Hivata| 12f0|-0I cím bevételi intézményi miĺkĺjdési bevétel előiľányzatán belül
a továbbszám|ázás e\őirányzatát 13.349,0 e Ft-tal - kötelező feladatnál I3.f07,0 e Ft, önként
vállalt feladatnál |42,0 e Ft - és ezze\ egidejűleg a kiadás dologi e|óirányzatźn bęltil a
továbbszámlazás elő irány zaÍát, ugyan ezen összeggel megemeli.

18./ Parkolás megváltás címén |2380,0 e Ft bevételi tobb|et teljestilt, amivel a költségvetés
módosítása indokolt.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat bevételi 1|502 cím - kcitelezó fe|adat_ felhalmozási célú áÍvettpénzeszkoz
e|őirányzatät |f.780,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás |I107-00f cím felhalmozasi
céltartalékon belül a parkolás megváltás - ĺjnként vá||a|t feladat _ e|őirányzatát, ugyan ezen
összeggeI megemeli.

19.l ovodtnatási támogatás címén 600,0 ę Ft tlámogatásban ľészesu|t az <inkormányzat, mely a
jogszabźúy alapján kifizetésre került.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľmányzat ||304 cím - kötelezó fe|adat. helyi <inkormányzatok álta|źnos műkĺidéséhez

és ágazati feladataihoz kapcsolódó átlarar trámogatások és a kiadás lakosságnak jut[atott - szociális
rászoľultsági alapon - trámogatás e|őirányzatźú 600,0 e Ft-tal megemeli.

20.l AYárosgazdźtlkodási és Pénzĺigyi Bizottsághoztatoző tanácsadói díjakfedezetét a műk<idési cél
és általános tartalék bizottsági saját keľet e|őirźnyzatáről indokolt átcsopoľtosítani.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźtnyzat kiadrás 11107-01 cím működési cél és á|talrános taľtalékon belül a VPB saját
keret céltaľtalék - önként vállalt feladat _ elolĺányzatźtről 1.905,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11101 cím dologi - önként vállalt feladat _ e|őirányzatára,

21.l A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatása címén a bankszrámlára 7.945,5 e Ft támogatás kertilt
leutalásra, amellyel a költségvetés módosíüása indokolt.

A Képviselő-testtilet
- a Polgármesteri Hivata| 1ff01-03 cím - kö,telező fe|adat _ bevételi műkĺjdési céIú tráĺnogatás
áůIamháztartLáson belĹilrőI e|ólrźnyzatźLt 7 .945,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őkányzatźú
6.256,2 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺáruIékok és szociális hozzáĄźtrulrźsi adó előiľĺányzatźń
1.689,3 e Ft-tal megemeli.

Fentiek miatt aMagsľarorszźtg helyi önkormĺĺnyzatairól szóló 20II. éviCLXxXx. törvény 143. $ (4)
bekezdés c) pontjában foglaltak a|apján az a|ábbi rendelet.tervezetet terjesztem elfogadásra a
Képviselő-testtĺlet elé.
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Budapest, 20 l4. január 1 8.

Törvényességi ellenőrzés:
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I. Képviselő-testiileti dłintéseket tartalmĺző módosítások kłiltségvetési
rend eleten v a|ő átv ezetés m elléklete

l'./ A Képviselő-testület a 440lf013.(XII.04.) szám,űhatźltozatában költségvetés módosítással
együtt dĺjntött a közĺisségi kertek megvalósításával és miĺkĺldésével kapcsolatosan.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általános taľtalékon belül a
fapótlás kĺirnyezetvédelmi céltaľtalék - ktltelező feladat _ e|oirźnyzatnłő| 5.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím dologi - ĺjnként vá||a|t feladat _ e|őirźnyzatźra I.2J9,0 e

Ft-ot, a 11108-02 cím finanszírozási mfüĺĺdési kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként váIIaIt feladat - eloirźnyzatźtra
f.476,0 e Ft-ot, felhalmozási, felújítási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként vállalt feladat - e|oirányzatára L.245,0 e Ft-ot.

- a Józsefuárosi Közterület-feliigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - ĺjnként
vźila|t feladat ťlnanszirozási működési bevételeken belül az irályítószeľvi
támogatásként folyósított támogatás f,rzetési szźlm|źn történő jóváirása - onként vállalt
feladat - e|őirányzatát2'476,0 e Ft-tal, aťlnanszítozási felhalmozźlsi, felújítási bevétęleken
belül az fuźtnyitószervi trímogatásként folyósított trímogatás ťtzetési szźlmIźn ttirténő
jőváfuása - onként vállalt feladat - eLóirányzatát 1.245,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a
kiadás dologi - önként vá||a|t feladat - e|őírényzatéú. 2.476,0 e Ft-tal, beruhazási
előirányzatát 1.160,0 e Ft-tal' felújítási e|őiľźnyzatát 85,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli.

2.l A Képviselő-testĹilet a 445l20I3.(X['04.) szárĺń határozatábaĺ a Jőzsefuáľosi Szociális
Szo|gá|tatástervezési Koncepció feliilvizsgá|atźnőI döntĺitt köItségvetés módosítással
egyĹĺtt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat a 11301 cím - kĺitelező fe|adat _ dologi e|őitźnyzatán beliil atervezett

nyaľi gyermekétkeztetés e|oirźnyzatról 850,0 e Ft-ot átcsoportosít - kötelező feladat _ a
Szociális Szolgáltatasteľvezési Koncepció elkészítése e|őfuźnyzatáta. .š'li.;.. .':

3./ A Képviselő-testiilet a 44912013.CXII'O4.) számú hatfuozatźtban költségvetés móđosítással
egyĹitt döntcĺtt a rendkívüli téli időjárási viszonyok soľĺán jelentkező feladatok e|lźltésźra
és kĺĺltségvetési fedezetére vonatkozóan.

A Képvíselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺĺdési cél és általánőij tartalékon belül a
Polgárvédelem és katasztrőfa feladatok ellátása céltartďék _ önként vállalt felađat _
eloirźnyzatźLÍő| 3.179,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadĺĺs, a l|108.02 cím ťlnanszírozźsi
mfüödési kiađáson belül az lrźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
- önként vá|Ia|t feladat _ e|őirźnyzatára.

- a Józsefurárosi Ktizteľiilet-felügyelet és Vaĺostizemeltetési Szolgálat 80.t06 cím _
ĺjnként váI|aIt feladat _ finanszírozĺĺsi miĺködési bevételeken beliil az irrányítószervi
támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szám|źn tĺiľténő jőváírasa _ önként vállalt
feladat - előirźnyzatźLt3.I79,6 e Ft-tal, és ezzel egyidejűleg _ önként vállalt feladatként a
kiadás személyi juttatĺás eIolĺźnyzatát |.584,0 e Ft, a munkaadót terhelő jríľulék és
szociális hozzájaru|ási adó e|őirányzatát 427,7 e Ft, a dologi e|őfuźnyzatáĺ I.167,9 e Ft-
tal céljelleggel megemeli.
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4.l AKépviselő-testület a 450l2013.(Xu.04.) számuhatározatában költségvetés módosítással
egytitt a VIII. Tolnai Lajos u. 2|. szźm a|atti épületben töľtént tí17kar utáni intézkedésről
és a felújításra vonatkozó kĺĺltségvetési fedezetről döntott.

A Képviselő-testület
- az onkormtnyzatkiadás 11601 cím dologi e|óirźnyzatĺĺn beltil - ĺjnként váIla|tfeladat
- kihelyezefi szelektív hulladékgytĺjtők bekerítése előiľányzatrő| 8.0Ü0,- e F.t-ot, a1116()2
cím dologi kiadási előitźnyzatan belül _ kote|ęző feladat _ a tĺíľsashźni kozos költség
e|őirźnyzatról 9.400,0 e Ft-ot, a ||602 cím egyéb felhalmozási kiadásokon belül _
kötelező feladat _ a felhalmozási céIű átadott pélueszkoz tźnsashazi közĺjs kĺiltség
felújítási alap előiľányzatáĺő| 7 .400,0 e Ft-ot, a |1602 cím dologi kiadási e|őirőnyzatźn
belül _ kötelező feladat - a vízőra szeľelés e|óirźnyzatárő| 5 .713,9 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás I|602 cím _ önként vállalt feladat _ felújítási e|őirźnyzatára}7.233,7 e Ft-ot és
a dologi e|őirányzatáta 3.280,2 e Ft a Tolnai Lajos u. 2I. szźľrr a|atÍi ingatlan felújításáľa
és a felújítással kapcsolatos költségekĺe.

5./ A Képviselő-testület a 45512013.(Xil.18.) számú hatźnozatában kĺĺltségvetés módosítással
egyĺitt döntött a Feľencvárosi Torna Clubbal és az FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft-
vel kötött szeruődés módosításaľól'

A Képviselő-testĹilet
- onkoľmanyzatkíađás 11107-01 cím múkcjdési cél és általanos tartalékon belül a

városmaľketing - önként vállalt feladat _ előírányzataĺőI20.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11105 cím egyéb mfüödési célú kiadásokon beltil a miĺködési célú átadott
pénzeszkoz - ĺinként vét||a|t feladat _ e|őirźnyzatáta,

6.l A Képviselő-testület a 467120|3. (xII.l8.) szźlmú határozatźtban a Bźrka Józsefuarosi
Színhazi és Kulturális Nonprofit Kft. kölcsönének visszaÍizetési hatáĺiďejét 2014.
XII. 3 1 -re ĺnódos ította, ezért a kĺiltségvetést módosította.

A Képviselő-testiilet
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és áltaĺanos taľtaĺékon belĹil az
iĺltalános taľtalék e|óirźĺnyzatát - kötelező fe|adat _ és a 11802 cím _ ĺjnként vállalt
feladat _ mfüödési kölcsĺinök visszatérĹilés e|Í5irányzatát20.000'0 e Ft.tal csĺikkenti.

7. ĺ A Képviselő-testiilet az őstermelői piac bevételi kiesése miatt a költségvetést
módosította, valamint aľról dcintött, hogy mfücidtetését2}I4. évben is folytatja.

A Képviselo-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11t07-01 cím mfütidési cél és ĺáltalános taľtalékon belüt az
általĺínos tartalék e|óiranyzataból - kötelező feladat _ 1.351,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím - kĺitelező ĺinkoľmiányzati feLadat - finanszírozási miiködési kiadasokon
be|u| azírźnyitőszervi tlímogatásként folyósított tamogaüís kiutďĺĺsa e|őlĺźnyzatźra.
- a lőzsefuáľosi Közteľtilet-feltigyelet és Vaľostżemeltetési Szolgálat 80105 cím -

kötelező feladat - bevétel működési ťlnaĺszírozási bevételeken beltil az lrányítő szeľvi
támogatásként folyósított tĺímogatźs fizetési számlĺín töľténő jőváíras e|őirźnyzatźú
1.351,0 e Ft-tal megemeli, a mfüĺidési ntézméĺyi mfücidési bevétel e|őirányzatát _
kotęlező fe|adat - I.2Il.5 e Ft-tal csökkenti.
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- a Józsefuĺĺĺosi Közterület-feltigyelet és Vaĺostizemeltetési Szolgálat kiadás 80105 cím
- kötelező feladat - személyi juttatás e|őirányzatát 356,3 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő
járulékok és szociális hozzźtjánulźtsi adó előirtnyzatát 96,2 e Ft-tal megemeli, a dologi
kiađási előirtnyzatát 50,0 e Ft-tal, az áfa befizetés eloirányzatźLt 263,0 e Fttal csökkenti
az őstermelői piac tobbletköltségei címen.

8./ A Képviselő-testĹilet a 47312013. CXII.18.) számú határozatźlban költségvetés módosítással
egytitt döntött a meghibásodott térÍigyelő-rendszer miĺszaki javítasairól.

A Képviselő-testiilet
- az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és általános tartalékon beltĺl az
általános tartalék e|őirtnyzatából - kötelező feladat _ 3.238,5 e Ft-ot átcsoportosít a
l1108-02 cím _ kötelező önkormányzati feladat - finanszírozási működési kiadásokon
belu| azirtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatáś kiutalása e|őírźnyzatára.
- a Jőzsęfvráľosi Kĺizterĺil.gt-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80109 cím -
kötelęző feladat - bevétel mrĺködési ťlnanszítozási bevételeken belül az irźnyitő szervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źln ttirténő jőváírás előirttnyzatát és a
dologi kiadási e|őirányzatźLt 3'238,5 e Ft-tal megemeli a térfigyelő-kamera rendszęr
kaľbantartása címén.

9.i A Képviselő-testĺilet a 48|12013. (XII.18.) számú határozatában k<iltségvetés módosítással
egyĹitt a lÉlpr pľo gramhoz szükséges lakásfelúj ításokĺól dĺintött.

A Képviselő-testĹilet
- az onkoľmźnyzat kiadás a 1|602 cím lakóház fe|iĄítás, rÉrpr lakások felújítĺĺsa _
önként vállalt feladat - e|őírányzatátő| 14.277,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11602 cím
dologi, kéménykarbantaľtás e|őirźnyzatra _ kötelező feladat - 8.000,0 e Ft-ot, a 1160l
cím otpacsirta utca felújítási _ tinként vá||a\t feladat - elófutnyzatźra6.277,5 e Ft-ot.
- az onkormźnyzatkiadás a 11601 cím otpacsiľta utca felújítási _ önként váI|alt feladat
- eIőirányzatáről' 3.362,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11602 cím |akőhaz felújítás, rÉrBr
lakások felújítasa _ ĺjnként váIIaLt feladat - e|olĺányzatára.

10.l A Képviselő-testti]et alpolgĺíľmesteri saját keretek fe|hasznáiásaról, támogatásokĺól
döntött ktiltségvetés módosítassal egyiitt.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmányzatíĺi{fl$- 1 1107-0l cím mfüödési cél és általános taľtalékon beliil Egľy
Attila alpolgáľmesteri saját keľet - ĺjnként vállalt feladat - e|őlĺányzataľől összesen
2,865,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kö,telező feladat - mfüödési
ťtnanszíĺozĺĺsi kiadásokon belül az irźnyitőszeľvi tĺĺmogatasként folyósított tĺĺmogatás
kiutalása e|őir źny zatáĺ a,

- a Józsefvarosi Egészségügyi Szolgálat 50100 círrr - kötelező feladat - bevételi
működési ťlnanszítozźsi bevételen beltil az lrétnyítőszewi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szÍmién tĺiľténő jóvźtlĺása eIőfuźnyzatät és a kiadás dologi _ kötelezo
feladat - e|oirźnyzatát 2.865,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli éves BKV béľlet juttatása

25 fő véđĺĺnő részére címén,
- az oĺtkormtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cét és általanos taľtalékon belül
Sántha Péteľné alpolgáľmesteľi saját keret - tinként vá|Ia\t feladat - e|őiľányzatźtrő|
összesen 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít akiadas 11105 cím _ ĺjnként vállalt feladat -
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működési célú átadott pénzeszkoz e|oirányzatára az Egészséges Iskoláért Alapítvány
támogatása címen,
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül
Sántha Péterné alpolgarmesteri saját keľet - önként váIla|t feladat - e|óirźtnyzatźrőI
tisszesen 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vźi|a|t feladat -

mfüödési célú átadott pénzeszkilz előirźnyzatára a Tungsram Kodály ZoItán Férfikaľért
Alapítvány támogatása címen,
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
Santha Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előírźnyzatárőI
cisszesen 250,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként váIIaIt feladat -
múkĺjdési célú átadott pénzeszköz eIőirźnyzattra az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány
támogatása címen'
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általĺános taľtalékon belül
Sĺántha Péterné alpolgĺírmesteľi saját keret - önként vállalt feladat - e|őirányzatátő|
cisszesen 100,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vá'||alt feladat -

feIha|mozźtsi célú átadott pénzeszkoz e|őfuźnyzatána a Hópihe Gyermek Alapítvany
támogatása címen,

- az onkotmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül
Santha Pétemé alpolgármesteri saját keret - önként vá|Ialt feladat - e|őirtnyzatáĺő|
cisszesen 200'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat -

műköđési célú átadott pénzeszkoz e|őirźnyzatára a Szent József az Idősekéľt Alapítvany
tttmogatása címen,

- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül
Santha Péteľné alpolgármesteľi saját keľet - tjnként vállalt feladat - előirźnyzatárő|
összesen 50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vźi|alt feladat -

múk<ldési célú átadott pénzeszkoz e|őfuényzatőĺa A Magyar Kézművességért A|apít:ĺány
tźtmogatźsa címen.

fl.l A Képviselő-testület a 484l20|3.(X[.18.) szźtm,ű hatźtrozatźtban elfogadta a
Polgármesteri Hivatal szewezeti egységei létszźtmźnak 2013. évi váItozását. A
ktiltségvetési rendeletben az engeđéIyezett |étszźmot a foglalkoztatási jogszabá|y
a|apján kell kimutatni, ezért a rendeletęn a következő váItozások źltrezetése szfüséges.

Kozszolgálati tisztviselő és ügykezeIői engedé|yezett álláshelyek szźlma 163,5 főrő| 16|
főre, ezenbe|i| az áI|anigazgatási feladatokat ellátó álláshelyek szána36 fő, kĺĺtelező
feladatok álláshelyek száma |25 fő.
Munkavállalói (Mt.) enge,Jé|yezeĹt álláshelyek száma 6,5 toroI9 főre módosul, ebbó| az
źilarnĺgazgatási feladatokat ellátó álláshelyek sztlma 1 fő, kĺjtelező fę|adatok álláshelyek
száma 8 fo.
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Bucĺapest F.ováľtls VIĺI' keľtilet .IÓzseÍVárĺlsi onkoľmányzat a 20l3' évi

kÔltségvetisĺjriit szólÓ 9!2ü13. (I|'?2.\ szárnli önkoľmán.vzati rendeletĺrnek

rĺĺiĺlosításához kapcsol<iĺlti dcikurnentációját véIeményezés cěljábóI megkiildte a

C.Ĺ]. Audit Kony"vvĺzsgálo Kĺt.. annztk, tennészetes tagja. dľ" Sľębellédi ĺstr'án kamaľai

ta g kcln,vvvizsgáló ľćszćre.

Á. kŕiltsógvetési ľenĺIelet nlóĺ|osításáľa vonatkozóan kiite|ező éľvényíi jogszabrí|yi

előÍľások von atkcznak" melyek:
* az Államháztaľtásľól szó|ó zt}ll" ćvi CXCV. torvén,y 34-35. $-aiban'

rralamint
* aZ ÁIlanrházĺaľtásri| szóló törvén1," vćgľelrajtásáľól surlltl

368l201i . (xIt. 3l.) Koľnr. ľendclet 4f-44. $-aíban találhatók.

A tiĺrvényességio szabályszerťiségi szempontck alapjáľ e|végzett vizsgálat faľnraĺ
és taľta|mi előĺľások betaľfásáľa iľányult.

"* Az onkoľmányzat 20l3. ir'i költsógvctéseről szóló 912013. (II.22.)

ĺinkormán1.,zati ľendelętenek móđosĺtására iitiitlik alkalommal keľtĺl strr.
nrel-vben a bęvćtelek és kiaĺlások főosszege tjssuęssegeben 39 ffl E lłt.tal
kcľii l csłi kken tés ľe, belső átcso poľtosĺtások mellett.

v Az eĺoirány-zať n óđosítások hatására a bevtjtelek es kiadások ĺoosszcge
f| 379 5l? E FÍ-ľa ĺrródosul (csokken).
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.Ą rendeletmoĺiĺlsítás tcłľvezętę Laľta|nlaz.za a Kćpviselo-testĹil ęti dtĺntésęk
átvezeĺéseit' a polgáľmęsteľi es inĺizrnćn'vi hatásktlľbęn r'égľę|rajtĺltt
llrÓĺlosíłásĺ:kat. valanłit egyeb gazdasági esenrćnyeket éľintćĺ rnĺldosításokat,
ntely,'ekľőI rńszleĺcsen az lilőte1iesztés i-III. pĺlntokba ĺbglaltan nyujt
tájékoztatást.

A bcvitelľk tekinĺetćben a működesi trevęte|ek 146 562 E Ft összegű
csokkentćséľe. a tblhalmozási lrer,ćtelek ĺ07 449I: Ft összegű növskedéséľe
tesz .iavaslatat &z EloteľiesztĹĺ' ĺnely utóhbi előiľán'vzat-lrövekedćs
tartalnrazza ,&?' adósságkonszolidáció sclľán támogatáskónt kapott
94 66q E Ft ćisszeget"

A kiadásokĺln belüI a ĺnĹikĺiĺlćsi kiadások |{J7 241 E Ft ĺĺsszegti
csöIĺkentéséľe es a:Íblhalmĺ:zási kíadások 23 l45 E Ft cisszegű növekedĺlserc
tesz javaslat.ot &z Blőteľjęsztiĺ. tur,ábhá a miikijdési ťrltalános taľ1alék
22 830 E Ft tisszegĺi, a nrĺiktidési cé|tartalék 45 177 F, Ft ĺisszegű
csokkentęsćľe, és a felhalmozĺisi cęltaľtalék l2 780 ts 'ľ"'t összegťl
n övękeĺle.cĺjľe k eľtĺl sor.

A finanseírozási kiadások tekĺiltętćben a lrosszú lĺjáľatú lritęlek
előiľán1,.zatainak l í}{J 2l0 E Ft nÔvekedĺĺse Larta|ĺnaz:za đ7

adisságkĺ,inszolidáciohoz kapcscllódó állarrli Íámĺlgatásĺrk 94 669 E Ft
cisszegét. valitrninĺ a váltÓfizetĺ<si kotelezettség teljesĺtése miatt 5 -541 B ľĹ
összegeĹ.

(Az ołzĺałrl,łlđnyzat bevćĺeĺeinek és kiaĺtdsaĺnaŁ főosszegéĺ beJbĄ,asolja as
ĺrúłryíĺó szervĺiiĺ, kapoĺt ĺaruogatás 28 ĺ 89 E Ft osszegben, valamint a
kerĺłľeten heł'ĺłlt dlłplĺiiztidú.s 28 3()3 E Fl: a.sszeghen')

Á. ktinywiĺsgá|i a jľlen|egi ktĺltségvetési renĺ|e|etmódosítási teľvezeteÍ
megvĺzsgáIta és řisszességében megállapítja' hogy az a jogszabályĺ előĺľásokn*k
m cgľe|el, így rende| eta|kotńs ra alkalmasn a k ítéIi.

I}udapcst, 20l4. jĺrnuáľ 24'

{.M{rłť"
amaľai tag kĺi1ffvvizsgáló



Bérkompenzáció

Polgármesteri HivataI



Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi
onko ľmányzat Képviselő_testületének

af0Í3. évi költségvetésľől sző|ő 9ĺf0|3. (II.2f .)

iinkormányzati ľendelete

,,3. s A képviselő-testiilet az önkormányzat2013.
évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|oirányzatźú -
intézményfinanszirozás és hitel nélkül
fI.f50.314,8 e Ft.tő| 21.618'744,8 e Ft-ra, azaz
Huszonegymi lliárd - Hatszáztizennyo|cmillió -
Hétszáznegyvennégyezer Nyolcszáz forintra
módosítja,

b) műkcidési bevételi e|őirányzatát 15.95I.98f ,0 e
Ftról 1 6.6 1 8.17 5,7 e Ft-ra, azaz T izenhatmilliárd

- Hatszáztizennyolcmi||iő _ Százhetvencjtezer -

Hétszáz forintra módosítja, szabad
pénzmaradvány 7.296.23I,0 e Ft, azaz
Egymilliárd - KętÍőszźtzkilencvenhatmillió
Kettőszázharmiĺc e gy ezer forint,

c) miĺködési kiadások e|őirányzatát 1 5. 8 8 1 . 542,5
e Ft-ról 76.783.3If,8 e Ft-ra, aZaZ

Ti zenhatm i l liárd - Hétszázny olcvanh áromm i l l ió

- Háromszánizenketĺoezer - Nvolcszáz forintra
módosítja,

d) műk<jdési többletét 1'.366.670,5 e Ft-ról
I.131.093,9 Ft-ra, aZ'aZ Egymilliárd
Százharmincegymillió - Kilencvenháromezeľ
Ki|encszáz foľintra mó do s ítj a,

e) felhalm o ztsi fe|űjltźlsi bęvételek e|őir ány zatźú
3.788.989,8 e Ft-ľól 4.094.392,I e Ft-ra, azaz
Négymilliárd - Kilencvennégymillió
Háromszázkilencvenkettőezer Szźz forintra
módosítja, szabađ pénzmaradvány 705.991,0 e

Ft, azaz Hétszźuotmi||iő
Ki|enc százki lencv enegy ezer for int,

Đ felhalmozási kiadások e|óirányzatźú
4.989'9f8,3 e Ft-ról 5.059.754,0 e Ft-ra, azaz
otmilliárd otvenkilencmillió
Hétszázoíĺ ennégy ezer forintra módosítj a,

g) felhalmozási ťlnanszírozási hiánya 87I'723 e

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi
Onko rmányzat Képviselő_testületének

. . ... /201' 4. (. . . ) ii nko rm áłnyza;ti ľendelete

a 2013. évi költségvetésről szóiő 9 lf0|3. (II.22.)
iinkoľmányzati ľendelet mĺĎdosításáľó|

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

,,3' $ A képviseIő-testĺilet az önkormányzatf0I3.
évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatáú -
intézményfinanszirozäs és hitel nélki'il
2I.6|8.744,8 e Ft-ról f7.579.5I7,4 e Ft-ra, azaz
Huszonerymilliárd . otszázhewenkilencmillió -
Ötszźlnizenhétezer-Négyszazforintramódosítja,

b) működési bevételi e|ótrźnyzatát 16'678.175,7 e
Ft-r ő| 1' 6.41 | .6 13,f e Ft-ra, azaz T izenhatmilliárd

Négyszázhetvenegymillió
Hatszźntizenháromezer - Kettőszźn forintra
módosítja, szabad péĺzmaradvány I.f96.23 1,0 e
F t,azaz E gymi l l i árd - Kettószázki lencvenhatmi l l i ó

- KeÍtő sztlúlarmince gy ezer foľint,

c) működési kiadások e|őirtnyzatát 1 6.7 83 .3 1f ,8
e Ft-ľól 16.608.064,8 e Ft-ra, azaz
Tizenhatmilliárd Hatszáznyo|cmillió
Hatvannégyezer - Nyolc szźn fońrÚ;ra módosítj a,

d) mtĺködési többletét I.731.093,9 Ft-ról
I.|59'779,4 e Ft-ra, azaz Egymilliárd
Százötvenkilencmillió . Hétszźaheľvenkilencezeľ
- Négyszáz forintľa módosítja,

e) felhalmo zźsi fe|űjitási bevételek e|őirźtnyzatát
4'094'39f,I e Ft.ról 4.f0I'84I,2 e Ft-ra, azaz
Négymilliárd - Kettószźzegymillió
Nyolcszázneg)rvenegyezer - Kettoszáz forintra
módosítja, szabad pénzmaradvány 705.99|,0 e Ft,
aZaZ HétszáZötmillió
Kilencszázkilencvenegy ezer forint,

Đ felhalmozási kiadások e|oftányzatát
5,059.754,0 e Ft-ról 5'095.679,0 e Ft-ra, azaz
Ötmilliĺrd Kilencvenĺitmillió
Hatszázhetvenkilencezer forintra módos íd a,

g) felhalmozási ťlnanszírozási hiányźń 87I.723 e
Ft-ról 97I.93f.6 e



Ft, azaz Nyolcszázhetvenegymillió
Hétszázhuszonh árom ezer forint.

h) felhalmozási kiadási hiányát 494.948,0 e Ft-ról
259.37I,0 eFt-ra, azaz
K e.ttőszá zĺitvenk i l en cm i I l i ó _
}Jár omszáuzheft ene gy ezer forintra módo s ítj a,

i) hitel törlesztés összege 81I.723 e Ft, azaz
Nyo lcszázhetvene gymi llió
Hétszźzhuszonhárom ezeľ fo rint.

j ) intéznényťlnanszir ozás osszegét 6.5 68.87 6,4 e

Ft-ról 6.611.598,6 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd -
Hatszttńizene gym i l l i ó
otszázkilencvennyolcezer - Hatszáz forintra
módosítja, ebből a kerĺileten belüli
pénzmarudvány elszámolása miatti dup|źnődő
összegét 1.084.|26,0 e Ft-ban źú|apitja meg.''

Kilencszazhetvenegymillió-
Ki|encszázharminckettőezer - Hatszźĺz - forintra
módosítja,

h) felhalmozási kiadási hiátnyźú259.37I,0 e Ft-ról
l 8 7. 846, 8 e Ft-ra, azaz Száznyolcvanhétmillió _
Nyo lc százn e gyv enhatezer - Nyo l c s z áz f or intr a
módosítja,

i) hitel torlesztés ĺisszegét 871.7f3 e Ft-ról
97l.93f,6eFt-ra, azaz
Kilencszĺázhetvenegym illi ó-
Ki|encszázharminckettőezer
módosítja,

Hatsztz forintra

j) intézményťlnanszit ozás össze gét 6.6 I I .59 8,6 e
Ft-rő| 6.639.90f,0 e Ft-ra, azaz Hatmil1iáÍd -
Hatszźzharminckilencmillió-Kilencszźukettőezer
forintľa módosítja, ebből a kertileten belüli
pénzmaradvźtny elszámolása miatti duplazódó
osszegét I.084.If6,0 e Ft -ról 1.096.159'0 e Ft-ľa
módosítja.



Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi Onkormányzat Képviseló-testü|etének

.....lf014. (. . .) tinkorm ányzati ľendelete

a 20t3. évi kö|tségvetésľől sző|ő 912013. (II.f2.) önkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefilárosi onkormáĺyzat Képviselő-testi'ilete az tt||amháztartźsrő|
szóló 20l1. évi CXCV. törvény 23. $ (1) bekezdésében |<apott felhatalmazós alapjón, az Alaptörvény
32. cikk (l) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. s A f0|3. évi költségvetésről szóló 9l f0I3. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 3.$ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

''3.$ 
(l) A képviselő-testi'ilet az önkormányzat2013. évi költségvetésének

a) költségvetés bevételi és kiadási e|óirźlnyzatźtt - intézményťlnanszirozźts és hitel nélkül - 2|.618.744,8
e Ft-ról 2I.579 '517,4 eFt-ra, azazHuszonegymilliárd - otszázhewenkilencmil|iő _ Ötszáztizenhétezer
- Négyszáz forintra módosítja,

b) mtiködési bevételi elłĺirźnyzatát 16.618.|75,7 e Ft-ról |6.47I.613,f e Ft-ra, azazTizenhatmilliárd -
Négyszrázhetvenegymillió Hatszáztizenháromezeľ - Kettoszźz foľintra módosítja, szabad
pénzmaradvány |.f96.f3I,0 e Ft, azaz Egymilliárd - Kettőszźtzkilencvenhatmillió
Kettószázharm in ce gye zer forint,

c) működési kiadások e|őirányzatźÍ 16.]83.3|2,8 e Ftról 16.608.064,8 e Ft-ra, azazTizenhatmilliárd -
Hatszázny olcm il l ió _ Hatvanné gyezer - Nyo l c százszáz forintra mó do s ítj a,

d) működési többletét I.|3I.093,9 e Ft-ról I.I59.779,4 e Ft-ra, azaz Egymilliárd
Százötvenkilencmillió _Hétszázhetvenkilencezer -Négyszáz forintra módosítja,

e) felhalmozási fe|t$itási bevételek e|őirtnyzatát 4.094.392,I e Ft-ról 4.f01.84I,2 e Ft-ra, azaz
Négymilliárd - Kettősztnegymillió - Nyolcszáznegyvenegyezer - Kettőszáz forintra módosítja, szabad
pénzmaradvány 705.99I,0 e Ft, azazHétszttzötmillió -Kilencszázkilencvenegyezer forint,

f) felhalmozási kiadások e|őirźnyzatź'/- 5.059.754,0 e Ft-ról 5.095.679,0 e Ft-ľa, azaz otml||iárd -
Kilencvenötmillió _Hatszénhefuenkilencezer foľintľa módosítj a,

g) felhalmozási finanszírozási hiánya 87I.723,0 e Ft-ľól 97|.932,6, e Ft-ra, azaz
Ki|encszázhetvenegymillió _ Kilencsztnharminckettőezer -Hatszén foľintra módosítja,

h) felhalmozási kiadási hiźnyát 259'37|,0 e Ft-ról I87 '846,8 e Ft-ra , azaz Sztvnyolcvanhétmillió -
Nyolcszáznegyvenlratezeľ - Nyolcszáz forintľa ľródosítja,

i) hitel törlesztés összege 87|.723,0 e Ft-ról 971'932,6 e Ft-ľa, azazKi|encszázheťvenegymillió _
Kilencszázharminckettő ezet _ Hatszáz foľintľa módosítj a,

j) intézményťlnanszirozás ĺlsszegét 6.61|.598,6 e Ft-róI 6.639.902,0 e Ft-ra, azaz Hatm1lliárd _
Hatszźnharminckilencmillió _ Kilencszazkettóezer forintra módosítja, ebből a kerületen belüli
pénzmaradvány e|számolása miatti duplĺízódás összegét 1,084.1f6,0 e Ft-ról 1.096.159,0 e Ft-ra
módosítja.

2.s 1. A Rendelet l. 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. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

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

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

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

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

12. A Rende|et If . melléklete helyébe e ľendelet l2. melléklete lép.

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

14. A Rende|et 14. melléklete helyébe e rendelet l4. melléklete lép.

3.$ Ez a rendelet flI4.februźtr 6. napján lép hatályba, rendelkezéseit a f0I3. évi költségvetési
beszámolóban alkalmazni kell.

Budapest, f0I4. januáĺ

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester



INDOKOLAS

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

. ....l20I4. (... ) onkormźtnyzati rendelete

a f0I3 . évi költségvetésről sző|ő 9lf013 .(II.ff .) önkoľmányzati rendelet módosításáról

Általános ĺndoklás

A Budapest Fováros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének 20i3. évi
költségvetésről szóló önkoľmányzati ľendeletének módositźsa az źi|amhźztartásról szóló 20II. évi
CXCV. törvény 34. $-ában kapott fęlhata|mazás a|apján a képviselő-testĺileti, átruhźzoÍI hatásk<jrben

hozott döntések, a20If . évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az źi|ami támogatások,
gazdasźąi események miatt vált sztikségessé.

Részletes indokolás

1.$ A végrehajtott módosítás következtébęn kialakult kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok
bel ső tartalm tú határ ozza mes'.

f.5 Aze|őirányzatok módosítrásamiatt a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítrása szükséges.

3. $ Hatályba léptető rendelkezések'



Józsefvárosi onkormányzat
2013. évi címrendje

rcndclcl
l. sz.mc|lćklcl

Cím
és a|cím

Megnevezés
Szewezeti egységhez

tartozás m€ghatáľozása
Köte|@łi feladatok

meghatáÍoása
Ónként válIaIt feladatok

meghatározása
ÁIamigegaŕási feladatol

meghatářozása

. oýoriruiayzati'Jełid.aioh'.' :" 
,i l1,l,",-tiii;El,in,ł*i^l :

,...:..1:
I 1000: iił:liiijiši:

''i:i:.ił.'':j]š]š]
ä1.

lll0l Tisĺségvise|ók és bizottságok PoIgámesteri Kabinet

isaségviselók i||etménye,
(ö|tségtéńtése, bizottsági
agok tisaeletdiją
(ö| tsé8térítése

reprezentáció' cďeteńą
kö|tségtéritések,

tisaségüse|ôk, bizottságok
saját keretei, pĺomóciós
aiándékok

11102 Nemzetkózi Kaocsolatok Polsámesteń Kabinet lemzetközi kaDcso|atok

lll03 PR tevékenységek
Polgámesteri Kabinet
Kommunikációs Iroda

ljság szeÍkesfése,
liadásąpĺ tevékenységek,

nédia firyelés, honlap

lll04 KitüntetéseŁ közmeghallgatás Po|gámesteri Kabinet

Helyi rendelet alapján

kitüntetésekhez jutalom
'kóaiszwiselői' pedagógus

szociális munką
Semmelweis napi,

<özrendvédelmi kittlntetés)

munkätatói k<ilcsön

lll05 Tagsági dijak és trimogatások

Humánszolgá|tatźEi
Ügyosaály' Humánkapcsolati

Iroda

Közép-mag/ďorýági
Regionális Fejlesaési
ľaács tagsági díja'

)iül szeNęzetek,
ilapíwányot egyházt
:gyházi közösséget
nagánszemélyek nem

lrcciális rászorultsági
ámogatása'kivéve, ha
inkományzti
.eladatellátásért kapnak
ámogatás! Budapesti
)nkományztok
jzövetsége tagsági dij,
iTC' Rendőĺség
ámogatása

11106 üres

I 1107 TaÍtalékok

I I 107-0i Múködési cél és altajáńos taItalék
Pénzüryi Ugyosaály'

KöItségl.tési és Pénzügyi
Felüseleti IÍoda

11107-02 Felhalmozási céIĹartalék

Pénzügryi Ugyosztály'
Költségvtési és Pénzügyi

Felĺiryeleti Iroda

11108
Egyéb feladatok ( he|yi adót

támogatások, pénzmaadvány, śb')

I I 108-01 Helyi és központi adók
Péĺzüryi Ugyosaály'

Adóiigyi IÍodą Költségvetési
;épjráműadó' ipaúzési
ldó' telekadó,
Áäd^^Í^.d^1ńi aÁ^

I I 108-02 Támogatások
Pénzüryi Ugyosztály,

Költségvtési és Pénzügyi
Felügye|eti Iroda

.öltségvetési szeruek
blügyeleti szeNi remzetiségi

lözponti költségvetési
ámogatávi

ámoga|ása

I l 108-03 Egyéb feladatok
Polgámesteri Kabinel

Jeryzôi Kabinet

degenforgmi adó

liff'támogatöą
tépsavazás' váloaás'

I I 108-04 Pénmaadvány

Péuügyi
ÚryosaályKöltségvetési és

Pénzügyi FeIiigyeleti lrodz'
szátlvi(€|i és PéilZügyi Ilodą

|ttól fiigg milyen feladaton
nďadt pénmďadvány

lttól fiigg milyen feladaton
nďadt pémďadvány

1 1200
o ktątási kôniível ć;d ěsĄ ifi l,sági és

sDort feIadatôk

l 120r
oktatáshoz' neveléshez kapcsolódó

feladatok

Humánszolgätaťási
ÜgyosaáIy, Humánkapcsolati

lĺoda

lvodai neveléshez
epcsolódó tevékenységek 'sztöndł'

r 1300 S zo ciá I is fc I ad a tc l l át á s

I l30l Szociá|is feladatok

Polglímesteri és Jegyzói
Kabine! HumánszoIgá]tatási
Ügyosĺáy Csa|ádtámogatási

Iĺoda

:sa'ládok átmeneti otthoni
llhe|yezése, 0-3. éves
<orosztáy átmeneti otthoni
:|he|yzése, pszichiátriai

letegek nappa'Ii eĺlátása

|ózsefoáĺosi káĺtyą
dósügyi Taács
nüködtetése'TÁMoP
lályáat, Eu-s adomiányok

11302 KözfogIaIkożalás
HumlánÝolgáItatási

Üglosaály Családtámogatási
Iĺoda

közfogl a| koztatás

I 1303 Szociá|is segélyek

Humánszolgáltatási
ÜgyosaáIy Családtámogatási

Iroda

ĺendszeres,Iakásfennta-
trasi,

fogIa|koáatáshe|yettesitó,
átmeneti'
temelési köŹemełéŚ

.özgyógyellátás szociálisil



Józsefvárosi onko rmány zat
20l3. évi címrendje

rcndclct
l. sz.mcllćk|ct

Cím
és alcín

Megnevezés
sz€ryezeti eg/séghez

ŕartozás m€ghatározása
Kötel@ő feladatok

meghatározása
onkéĺt vállalt feladatok

meBhatáŕozása
A||amigzgatási feladatoI

meghatározása

I 1304 Gyemekvédelmi segélyek
Humánszolgáltatási

Ugyosaá|y Csa|ádtámogatási

Irodá';a

gyemekek pénzbeli és

temészetbeni j uttatása

szociális rászoru|tsági

alaoon

I 1400 vad,^.L.'rIh; .rldł

I l40t uÍes

|l402 KömyezetvédeImi feladatok
Vagyongzdá|kodási és

Üzemeltetési Ügyosaáy'
LétesítÍnényüzemeltetési IÍodl

növényvédelem,

kiúllattetem e|szállítása

I 1403 Köztisztasági feladatok
Vagyongadálkodási és

ÜzemeItetési Ügyosaá|y'
LétesitményüzemeItetési Irodl

il|egális szemétsfáLllítás,

szeIektiv hulladékgyujtés

I1404 Közterületi feladatok
Vagyongadá|kodási és

Üzemeltetési Ügyosáály,
Létesit'nényüzemeltetési lÍodi

uIajdonábm áló
iöáerüIetek hagálarła
lonatkozó sabályok' dĺjak

árs6háZknak köáerület-
bglalási bevéte|ból

dsszafizetés

I 1405 Kĺ5n||źęítźs
Vagyongadálkodási és

Üzemeltetési Ügyosztály,
LétesítÍnényüzemeltetési lÍod]

ĺaácsonyi díszkiülágítás

I t406 ÜtkáÍ miatti káÍtéÍítés
Jegyzói Kabinet'
Töruényességi és

Perkéovise|eti Iroda

(ártéÍités

rt40'1
Teleki téń piac működtetése (

szemé|yi je|legú kiadásokon felü|i)

Varyongzdálkodási és

Létesítményuzemeltetési
Ugryosztáy,

Létesítményüzeme|tetési Irod

dstemelók' őstemelők
|zámára értékesitési

ehetóség biżositása' piac

nűködtetési költsége

11500 Vagl o n a lakásgazlá lko dás

Vagyongzdálkodási és

lŕtesitinényüzemeltetési
Ugyosaá|y, Gzdá|kodási

IÍoda

lr50t Lakásvásáĺlĺási támogatás

Vagyongadálkodási és

Létesitményiizemeltetési
Ügyosaály,

étesítményüzemeltetési lÍod

telyi lakásvásáĺlási
ámogatás,

I 1502 Vagyongzdálkodás

Vagyongadálkodási és

Létesitményüzemeltetési
Ugyosaály' Gzdálkodási

Iroda

ragyonnal kapcsolatos
ryilvántartásot eljaási
tijuk

Közbiáonsági Kft . eg]'s4ri
tláÍnogatáý

11600

Ö nkormányuti ałlajdo nú, vagl
r és zał l aj d o nú G azd re ág i
Tóô6ógok által ýégeü
vaglongazdáIkodási és

va ą o n k ael és i fe l a d a t o k

I l60l TöEvagyon kďbetďtása'
f.;|.śŕ;"A

Kisfalu Kff és a Gadákodás
Ug]losáály'

Létesitményüzemeltetési Irod

)a| eset.életveszély
ĺháritás, narykabataĺás,
úadálymentesít*,

fe|újítoot páyáatok

I 1602

Józsefolárosi Kisfa|u Kft. äta|
végzendó üz|eti vagyonnal va|ó

oazdĄ|kalłÄ<

Kisfalu Kff és a Gzdálkodás
Üglosaály, GzdáIkodási

IÍoda

lagyonbérbadás'
(ďbmtart,ás' épületek
niĺkö.łtetése

vagyonértékesĺtés'
felújítook

l 1603 Cowin Sétány Projekt
Városfej lesĺési és Fóépĺtévi
Ügyosaály Vláĺosfejlesaési

Iĺoda
eljes projekt

l ló04 MagdolnaNegyed prqekt
Váĺosfejlesztési és Föépítészi
Ügyosaäy Váĺosfej I esĺési

IIodä

e|jes pĺojekt

r 1605 Rehabilitációt fejlesáési prcjektek
Városfejlesztési és Fóépítészi
Ügyosaály Váĺosfejlesztési

Iroda
eljes projekt

11700 Egźb fetadatok

il70i Hitel felvétel, töÍlesáéset kmatok
Pénzüryi Úgyosaá|y,

számüteli és Pénzügyi Iroda
eljes

n702 VédeImi feIadatok

Polgámestęri Kabinet
VagyongzdáIkodási és

Létesítményüzemeltetési
lINoŚźálv

.at$ztrófák ę|leni

ćdekezéssel összefiiggó

'eladatok

1t703 Főépítészi feladatok
Váľosfejlesĺési és Fóépítészi
Uryosaály Főépítészi Iroda

lelyi te|epülésrendezési

eruek' örókség védelme
:gyéb teľek, koncepciók

t1704 Egészségügyi feladatok
Humánszolgá|tatási

UgyosaáIy Humánkapcsolati
Iroda

bgásati e|Iátás kivätásą
lrivatizát háziorvosok
lelyiség biĺositásą
re|yiség kabmtratásą
ělújítaą
.ogIalkozásegésaégügyi

llátás, járóbeteg

lzakellátás.

'rivatizáIt 
házioNosok

eAiköltségeinek
itvállalása



Jónefvárosi Önkormányal
20l3. évi címrendje

rcndclcl
l. sz.mc||ćk|ct

Cim
és alcím

Megnevezés
sz€Nezeti es/séghez

tartozás meshatározása
Ktiŕelező feIadatok

meghatáŕozásA
Önként vá||aIt feladatok

mcghatározása meghatározása

11705
Társasházk felújĺtási támogatásai'

kölcsönei
Gzdálkodási Ügyosáály,

Gzdá|kodási koda

Társreházak vissza és

vissza nem téritendó
felújitási támogatásai'

gáaez'felújításhoz kölcsöl
nyujtás, pae|progrm

I I 706-01
onkománÍäti tulajdonhoz

kapcsolódó feladatok
Po|gámesteri Kabinet és

Jegyfôi Kabinet
lagyonbiztositás

izemünk fénye
Commenius),
tőszolgá|tatás (RFv)

tt'|06-02 onkományati egyéb feladatok
Po|gámesteń Kabinet és

Jeryzói Kabinet

<özbeszerzési dĺjak, peĺes

igyek, végÍehajtási és
(özétételi dĺjak,

(ön}wiěgálat, egyéb
;zakértói dijak

I 1800
Ö n kor mlź ąlu Íi fu lajd o nú, va gl

rásztu lajdo nú G autre ó g i
Társ6ápok támopa|ása

lt80l Jórefo áĺos Gyemekek Üdültetéséér
Közhöznú Nonprofit Kft'

Vagyongzdá|kodási és

Létesitményüzemeltetési
Ügyosaáy, GadáIkodási

Iroda

teljes tevékenység

I 1802
Bárka Józsefváĺosi Színháa és

KultuÍális NonpÍofi t Ki.

Vagyongzdálkodási és

LétesítrnényüzemeItetési
Ugyosaály, Gzdálkodási

Iĺoda

teljes tevékenység

I 1803 REVB Zrt.

Vagyongzdálkodási és

LétesitÍnénytizeme|tetési

Ugyosztá'ly, GedáIkodási
Iroda

teljes tevékenység

u 804

Józsefvárosi Ku|turális és spoÍt
Kieme|ten Közhöznú NonproÍit Kft'

2013' május 3|-ig

Vag5longadálkodási és

Létesítményüzemeltetési
Ugyoszta'ly' Gazdálkodroi

lroda

eljes tevékenység

I 1804
Jóaefoaosi Médią Rendełény és

Galéria Központ Nonprofit Kít'

Vagyongadá|kodási és

Létesítményüzeme|tetési
Ügyosztäy, Gzdá|kodási

Iroda

cözműveIódés
iözmüvelŕldésen felüli, w,
lĺogrmok

I 1805
Józsefo áĺosi Közösségi Házk

Kiemelten Közhöznú Nonorofit Kft

va$/ongudálkodási és

Létesítményüzemeltetési
Ugyosaáy, Gadálkodási

Iroda

3aléria közmtjvelődési
evékenysége'
(öđogla| koztatás,

cfi'kózpont

ĺalmennyi pá|yźaĺa|
á|ďt fe|adat testületi

agok dĺjzásą helyi
(itüntetések áladölának
endeaénye,
ász|ómúzeum.

KÔLTSEGVETESI szERvEK

I 2TOO pnńś;oj ĺ.I,)dl

r2101 ures

12t0f Építésigagatási feladatok
Hatósági Ügyosaäy
Epítésügyi Irodája

lpitésigugatźsi
;evékenység hatósági
Feledat

12r03 Igzgatási tevékenységek
Hatósági Ügyosztáy'

Igegatási IÍoda

pai és kereskedelmi
evékenységgel kapcsolatos
|atósági feladatok '

t2to4 Anyakönyvi feladatok Anyakönľi IÍoda
ńyakönyn hatóýági
'eladetok

12200 HiýarĄI frííkôdÍerése rewő

t220r-ol Hivata'l működtetése
Jegyzői Kabinet, Belsô

Ellátasi koda
hivatal működtetése, épület

fenntaíása iándéŁ temészetbeni

t220t-o2 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzol śa0lnet' öe|so

Ellátási Iroda
(apcsolatos infomatikai

t220t-o3 Hivata| egyéb fe|adatai Jeryzói Kabinet

peres ügyet bmkk<iltség
közbeszerźsi dijak'
végrehajtási díjĄ
foglalkozásegésaégügy

tanácsadói, sakértői dłak

1220t-o4
Nemzetiségi onkományatok

míLÄáłFíÁ<é

Jeglzői Kabinet, Belsö
E|Iátási koda

remzetiségi

12202
Hivatali alka.lmzottak

fogla| koztatásával összefiiggó
kiadások

Jegyzói Kabineg Személyügy
lroda

Hivata| foglďkoztatottal
bére'jogsabáyi alapon

cďeterią hűségjutalom,
sakmai továbbépzés'

i :,.F
í::l 'iĚ:ljii.:'li:':. ).l .:': ]']]]
].''.. r.iĺ ]']i-].;:.'^lí'. ].':.';] !| . i t" t":'f;,Ii,f1iił

30100
KözterĺiIet-fe|ügleleÍ/Jóxefvárosi
Parko|ás-üzemeltetési SzoIgá|at

öná||óan můktidó és

gazdálkodó költségvetsi
szery

301 01
KözteÍtilet-fe|ügye|eti fe|aladatok

2013. okóber 3l'napjáig
közterület-feIĺ' gyeleti

tevékenység

cďeterią hrlségjutalom'
alkalmaottakra
fe|elósséebiaosítás.



Jóxefvárosi Onkoľmányzat
20l3. évi címrendje

ŕendc|c(
l. sz.mc|lćklct

Cím
és alcím

Megnevezés
Szeweze(i egrséghez

tańozás meghatározása
Kiite|@ó feladatok

meghatározása
Önként vál|alt feladatok

meghatározása
ÁlIamigazgatási feIadatol

meghatározása

l0l 02

Térfi ryelő-kmerarendszer
múködtetése 20l3- októbeÍ 3l '

ĺąniáio

térfi gye|ó közbiztonsági
feladatok

cďeteÍią hűsé&iutalom,

a|kalmaoĺakra
feIelőssépbiŹositás.

30r03
KerékbiIincse|ési fe]adatok 20 I3.

október 3l. napjáig

<eĺékbilicselési feladat'
.oncsautó e|sállitása

:ďeterią hüségjuta|om,

ilkalmeottakÍa
;|é|Äcśádhiź^śíráś

30t 04
Keriiletőĺségi feladatok 2013. októbe

3l' napjáig

:ďeteĺią hűség|uta|om'

ilkalmaottakra
ě|elósségbiźositá6' te|j€s

evélłenvĺéo

30105 Pakolási feladatok pĺkolási feladat
žfeteńą hűségjutalom,

!IkalmeottakÍa
.elelőssépbiĺosítás

.. 
: |zpě!s!i.s ą 6i.;r'ł,le.'ĺj,ó,,' 9íi,,,,. i

:+ :. I,úéi]ié;,iéż;:;..;li'. ri
lz)li}Ýź!ł :;r;i:,:;.:: . r-i:r,l:.::':;

40100
łiná|lóan múkłidő és

gedá|kodó kłiltségveÍési
szew

:m|ádsegítés,

:ďeterią
gyemekjóléti

szolgáltatásk'
gyemekjóléti kozpont'

Józsefoárosi családsegítő és

Gyemekjóléti Központ
nűködtetése'intenzív

ľAMOP pá'lyáut

n)Ąjtó ellátlás' népkonyha

40101 LÉLEKHÁZ,' LÉLF,K PRocRÁľ Jó6efo árosi családsegĺtó é|

Gyemekjó|éti Központ
inként vál|a|t fe|adat

40r0G.01 ószircaa Gondozó Szo|eá|at
öná|lóan nűkiĺdő
költségvetési szeŔ

szociáIis étkeztetés, házi

segitségnýjtás, időskorualt

)ďeteŕią hűségjutalom,

elzörendszeres házi
|egítségnFjt]ás, hétvégi
lzociális étkeaetés, házi
|egitséghnÉjtáEon belü| a

bdrász, pedikĺĺrös,

]yógym6ször'
iyóg}'tomlász,

os személyek, pszichiátriai

betegek nappali e| látásą
idósek átrneneti

elhe|yezése,

40100.02 Es/esített Bölcsôdék
öná|lóan működő
költségvetési ýeŔ

<isgyemekek napközbeni

'|át'ása

cafeteria' hriség|utalom,

Biztos Kezdet progrm,
időszakos
gyemekfelĺigJ'ele! otthoni

gyemekgonodzás'hétvégi

iźnvóhiŁ

:''': :' "Fiź&iä'tůĐni 7'ltéz méinik J

50100 Egésxégügli Szolgálat
önál|óan műkłjdő g

gudálkodó kőltsĘvetei
szeP

Llapellátre, sakĺendelés

cafeteÍią hűségiutalom,
önkomán}%ti
foglalkozáseü' hlázioruosok

Íezsiköltség támogatát

.::60Q00: L;I i i \: t"\:i. YwY:*

W
ť'i#..i

72100
Jóaefváľosi Intézményműkiidtetó

Közpoĺt

önállóan műkiĺdő és

gzdálkodó kö|ŕségvetési
szery

72tOl Központ

ntéménymĹiködtetés

;azdmági feladatot
.özponti beszeÍzésęk

rďeterią hüségjuta'lom'

'I2rof Nevelési lntézmények és bölcsóde
működtetése

ivodai épületek fenntartása

lvodák és szakmai és

ilnkcioná| is fę|adatok
nüködtetése, funkcioná| is
rlláshe|yek, intéményi
itekeztetés

xÍěterią hüségjutalom,



Jóxefvárosi Onkormányzat
2013. évi címrendje

rcndclct
l. sz'mcllćklcl

Cím
és alcím

Mcgneveés
szeruezeti egységhą

tańozás meghatározásá
Kfite|ező feladatok

ńe8hAtározása meghatározása meghatáľozása

72103 oktatási intézmények míiködtetése

iskolaépületek fenntartásą
funkcioná|is ál|áshelyet
funkcionális feladatok
működtetés' intéaényi
étkeztetés

:ďeteĺia' hliségjutalom,
)ktatási feladatok koltségei

12100-04

72100-05

TATIKA Napközi otthonos ovodź

Gyerek- Virág Napkiizi otthonos
Ovoda

öná|lóan működő
köl.sé8vetési szew

ónálIóaĺ ńűködő
költségvetési szery

óvodai nevelés, szakmai
älláshe|yek

óvodai nevelés' szakmai
álláshe|yek

)ďeteÍią hűségiutalom,
)ktatási feladatok köItségei

)ďeterią hűségiutalom'
lktatási feladatok költségei

72100-06
Kincskereső Napközi otŕhoíos

óvoda
öná||óan műkiidó
kőltségvetési szen

5vodai neve|és, szakmai
l||áshelyek

cďeteria' hűségjutalom,
okatási feladatok költségei

1ŻIOLO1
Naprafoęó Napközi otthonos

óvoda
iinál|óan működő
kłiItségvetési szen

lvodai neve|és, szakmai
i||áshelyek

rďeterią hűsé&iuta|om,

)ktatási feladatok k.'ltségei

7210(r08
várunk Rád Napközi otthonos

óvoda
önállóan működő
kiiltségv€tési szeŔ

lvodai nevelés, szakmai
rl|áshelyek

xfeteńa' hrlség|utalom,

)ktatási fe|adatok költségei

72100.09 Napsugáľ Napközi otthonos óvodl
önáIlóan működő
kŕi|tségvetési sfeď

jvodai neve|és, szakmai
il|áshelyek

afeterią hűségiutalom'
lktatási feladatok k<iltségei

7210í*.10
Száazonzép Napközi otŕhonos

lvoda
öná|lóan működő
kö|tségvetési szew

lvodai nevelés' szakmai
tlláshe|yek

afeteÍią hűségiutalom,

'ktatási 
feladatok költségei

7210G11
Sziváwány Napkiĺzi otthonos

óvoda
ôná|Ióan működő
kłiltségvetési szeď

5vodai nevelés, sakmai
álláshelyek

lďeteńą hűségjutalom'
)ktatási feladatok köhségei

12100-12
IIétszínvirág Napköżi otthonos

Ôvoda
önálIóaĺ műkiidő
költsąryetési szery

tvodai nevelés, szakmai
LIláshelyek

;ďeterią hűség|utaIom,

'ktatási 
feladatok köhségei

7210&13 Koszorú Naoközi otÍhonos ovodA
önállóan működő
kłil.ségvetési szeN

lvodai neve|és, sakmai
rlláshe|yek

afeterią hűségjutalom,
lktatási feladatok költségei

72100-14
Mesepa|ota Napkłizi oĹthonos

Tvoda
öĺállóan működő
köl.ségvetési szeN

lvodai neve|és, sakmai
úláshelyek

'ďeteíią 
hüségj utalom'

lktatási feladatok költségei

72r00-15 Pitypang Napközi otthonos lvoda
öná|lóan műkiidó
költségvetési szery

lvodai nevelés, szakmai
üIáshelyek

)ďeterią hűsé&jutalom,

'ktatási 
feladatok költségei

72tOO-16 Katica ovoda - Bölcsôde
öná|lóan működő
kiiltségvetési szen

5vodai neve|és, szakmai
iIIáshelyet bölcsődei
leljeskörrl ellátás, bölcsödei
FunkcionáIis feIadatot
illáshelyek

lďeterią hűségjutalom'

'ktatási 
feladatok költségei

.".{ě#ł4a1i|!9,-.łizt.',ś*úcr,,::i:"j
'. : . .'. iiiel)űlźňżěfuě]łiłěś 

. l i : :': ii .:'... ....ł.i:.lilffi 
'|ĺti.' 

lľliľ..^ i'Řj:;..iri.' ]]'.

80100 vářosĺif emetetési szoIsálat
önállóan műkłidő s

gzdálkodó kti|tségvetési
szeN

80tol IAuFatósáP' elies feladat

80 l02
Jófiúk Biaonsági Szo|galat 20l3.

ápri|is 30. napiáis
afeterią hűrcgjutalom,

80103
Te|epüIésüzemeltetéýszakmai
Központ/Sakmai Telephe|y

köáisáöág, út-pďk
kabatarta

relyi közutat
lakotköĺerek keze|ésą
izemeltetése, fejIeszt ése,

afeterią hliségjutalom,
:özterĺileti szemétsáIIítá5

80104
LÉLEKH Az- LÉLEK PRoGRÁM

20l3. június 30. napjáig

Đfctcrią hű3ógiutolom,

:eljes feladat' meÍt nem

igmti jogsabá|y a|api a

ieladate| látás

80105 Te|eki Téĺi Piac

kisteme|ők, őstemelők
számára értéksítési
Ic|letóség biztosiĺásą piao
miiködtetési kö|tségén belü
a fog|alkożaottakka'l
ĺĺsszefiĺggó tevékenységek,

költségek

:ďeterią hűségjutalom'

80106 Közterület-felügyeIeti fe|aladatok
(öżeriilet.feI ügyeleti
evékenység

)ďeterią hűségiutalom,
il k almu ottakÍa

ě|előssépbiáosítás.

80107 KeĺékbiIincselési feladatok
cerékbiIicselési feladag
oncsautó elszállĺtása

cafeteria' hűségjutalom'
alkalmaottakĺa
felelősségbiáosítás.

80108 KeÍüIetőrségi feladatok

:ďeterią hűségjutalom,
rlkalmzottakra
.eIelősségbiztositro' teljes

80109
Térfi gye|ő.kmeraendszer

működtetése
érfi gyeló közbiztonsági

'eladatok

;ďeterią hliségjutalom,
ilkalmu ottakÍa
.e|é|őśŚéohiżôŚíláś



rcndclct

2'sz'mcllćklcl

uFLbotr

cím onkormányzati fe|adatok

2 ol3. évi k6ltségvetés bevétcli és kiadási et6i.ány.átai .ímrendenként

11102

Nemzetkäzi knpcsolatok
11101

Tisztvise|ók' bizottságokKĺemeIt elóirányzat megnevezése



rcfldclct

2'sz'mcl|ćklcl

cF!hn

1u05
Tagdíjak' támogatások

11104

Kitĺi ntetések' kłizmeghaIlg{tás

cím onkományzati fetadatok

2 ol3. évi koltśégv.tćs bevéte|i és kif,dÁsi o|6irán)"Źat0i címrcndenkénĺ

11102
Nemzetkłizi kapcsoIatok

11 l0l
Tisztviselólq bizottsÁgokKiemelt e|óirányzat megnevezése



rcndctct

2'sz'mcl|ćkle|

CFLhN

2 ol3. évi k6ttségveté5 bevéteti és kindÁsi e|óirÁnJu'tái cĺmrendenként

11108-01

He|yi és kłiżponti ad{ôk

I ll07-02
Fe|haImozási céItartalék

11107-01

Múkiidési cél. és álta|ános tarta|ékKiemelt elŕĺirányzat megnevezése



rcndclct

2'sz'nrcllćkIcl

cFlban

2 013. éYi k6|tségvetés bevéte|i és kiadási el6iŕínyzÄtai címŕendenként

1110E-01

Ee|yi és kiizponti ad k
1 r10?-02

Fe|haImoz!ĺsi céltartalék
11107-01

Míikiidési cél. és álta|ános tartalékKiem elt e|ŕĺi ľá ny zat megnev ezése



2'sz'mcllćkIct

cľ!b0n

2 ot3. évi kđ|tségve.és bevételi és kiadási elđirán}-'f,tf,i cínŕeĺdeĺkénl

11201

oktatáshoz' neve|éshg kápcso|ődő
feladaÍok

Kiemelt e|óirányzat megnevezése



rcndť|ct

2'su 'nEl|ćľlcl
cFcban

2 013. évi k6ltségÝetés bevéĺeli és kiĺdÁsi et6irÁnyżatái cĺmrendenkénĺ

11201

oktatáshoz, nevcléshą kapcsolÓdő
fcladatok

Kiemelt elóĺrányzat megnevezése



rcndclcl
2'sz'mclIćklcl

11404

KiiżteŕiiIeti felAdatok

2 oĺ3. évi koltségvetés bevéteti és kindási e|6irÁn}zatni cĺmréndeĺként

11403

Kiiztisztasági fe|ndatok
11402

Kiirny@etvédeImi feladatok
I1304

Gyermekvédelmi segé|yekKiemelt elóiľányzat megnevezése



rcndclDl

2'su'mcIlćkIcl

cFcbnn

11404
KiiztGľiileti feIadatok

2 ot3' évi k6|tsćgvetés bevéte|i ćs kiadÁsi e|6iÍányzatni cĺnréndenként

11403

Kiiztisztasá8i fe|ádatok
1r402

Kiirnyezetvédelmi feladatok
11304

Gyermekvédelmi se8élyek
Kiemelt elóirányzat megnevezese
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11601

Tiizsvagyon kĺrbantnrtása, fcjIesztése
11502

vagyongazdílkodás

2 ol3' évi k6ltsé8vetés bevéte|i ćs kiadÁsi előirányzntai címŕendenként

11501

Lnkásvĺ{sÁr| si támogłtásKieme|t elöirányzat megnevezése



2'sz.nrcIIćkIcl

cľlboil

11601

T.iusvagyon karbłntartÁsa, fejlesztése
I 1502

vĺgyongnzdá|kodás

2 ol3. évi k6|tśégvetél bevéteti éJ kiedÁsi e| irányzatai címÍendeĺkéĺt

11501

Lakásvásárlási támogatásKiemelt elŕĺirányzat megnevezése
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Kiemelt
e|fiirány-

f^l
Kiemelt elŕíirányzat megnevezése

4l

i iuttatás

ElIátottak DénzbeIi iuttatásą

tgylb ml]kÖdési cél kiadás
ebból: mük dési cé| támosatás államháftartáson beliiIre

11602
Kisfa|u Kft.által végzendiĺ ĺiz|eti

vas|onnal vaIö gazdá|kodás

4

2 o13. évi kottséBvetés bovételi és kiadísi e|6iŕÁnjżrtai .ímrend.nkénl

trtrogłoolÍ

ĺ{e|yi nkományatok á|talános mĹik<idéséhez és águati fe|adataihoz
!.n..^lÁ/Á áll.ňi rłň^đoĺá.^L

f901 369,5

VíiI.Ä.ĺá<i .éIŕ ráň^o.f ;. ;||'ňhá'.íá.^ň hAĺii|ŕÄl

Mődosítás

0,0

-9 133,7

Mődosított

k

vĺ kÖdési e|öz évi pénzma.advány a]aptevékenység ellátására t rténô

0,0
0,0

11603
conin sétány pľojekt

0

I U,U

2 898 235,

trilogadott

{elyl nkomany4tok álta|ános mtikŕJdéséhez és ágtti feladataihoz
.ánc(Ô|öđÁ á||ámi f íńÔoAtá<Ô|.

0,0
0

I U'U

0,0

9 26f,1

M dosítás

0.0

ĺ |7 ĺ80.ĺ

0,0

4

I U'U

0,0

t o.o

M dosított

-7 nü.n

11604
Magdolna Nes/ed projekt

0,0

I U'U

0,0

t o.o

, LOt,t

trilog{dott

0,0

0,0

4í z.ló'9

t o.o

MÓdosítás

U,U

0,0

s1ś)1

n

11605

RehabiIitáci k' fejIesztési pŕojektck

n

M dosítotĺ

0.0
I U'U

0,0

| 1ĺn noÁ n

0,0

46 z1 ě,y

I rzz39.4

oo

JUy UO4!O

Ľ|logaoo1t

n

0.0

0,0
| 0.0

l ll Üll'U

0,0

I 983 394.t

I rrz3sÍ

oo

| /o vor

Mődosítís

0,0

0,0

ąĺo os6 o| ĺ |Ą ?1Í

u,ul

I 22 2$.ol

oo

I t70l
hite| fe|vétol, Íôŕ|esftések. kamatok

rcndclet

2'sz'mcl|ćkIcl

cFGban

Mődosított

0,0

ll Üll'U

0,0

oo

trttogaooil

0,(

u,ul

0.(

0,0

0

U,U

on

n

IJ UUUrU

M dosítás

I u,u

0,01

n

143 646.0

ur(

on

M dosított

I U'u

0,0

0

o

5.4

n n

tl

on

o-il

nn

il

il

nn

il

tzs 721

U

94 669.1

94 669.1 94 669.
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rrlboil

I 1701

hite| fe|vétc|' t r|esztésok' kĺmatok
1 l60s

Rehabilitáci k' fejlesztési pľojektek

2 ol3. évi k6|tségYeté5 bevéteti és kiadísi e|6irÁn}"Źntái címrendenként

11604

Magdolna Negy d projekt
11603

coruin sétány projekt

11602
Kisfa|u Kft.álta| végzendŕi iiz|eti

vagyonnal vaIő gazdálkodás
Kiemelt elóirányzat megnevezése
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Kiemelt
e|iĺiľány.

zAÍ
Kiemelt elóirányzat megnevezése

I K|Á

te

iwéh fp|ha|mnz;ci

2 ol3. évi kóttségvetés bevétcti és ki!dási etőiÍányzrtni címrcndenként

tt10f
Védelmi feIadatok

Elfogadott

Ą |,M{ lZÄs

He|yi Önkományatok általános mĹikÓdéséhez és ágati fe|adataihoz
Läň^6^|ÁáÁ ;t!".i rÁ.^^"14.^L

tk

MÓdosítás

st

|Á

4 lnf é7ménvi ňiikÄ.lé<i hévéié|é!

M dosított

Vl k dési el ző évi pénzmaradvány a|aptevékenység el|átásáÍa történ(

h

11703

F.jépítészi fe|adok

3 175,01 0

0,01 0

Elfogadott

o

oÍ)T ĺ
0.01

I t:t

M dosít s

n

]lć!zö évi felhalmoási. fe| iitási pénzmaradvánv isénYbevétele
F'EI.HAI,MozÁsI. F.E1,rl-rÍTÁsI Rnuí-TFr -FK nss7Fs

áIta|ános miik déséhez és ágeati feladataihoz

3 175,0
0,0

FINANszíRozÁsr MŰKoDÉsI KIÄDÁSoK-

Mődosított

o

o-n

I

KÖIcsón nMiitása
I;

11104
Egészségĺi gyi íeladatok

| 14 990.0| 0'0| 14 9Ł0'q]

IUU,UI .IUU,I

I o,ol o,ol o,o
0.0

ÍNANszÍRozÁsl FELHÁLMozÁśi KrADÁśoK

ElfoBadott

M
I E90.01 0.01 8 890.0

U,U

Mődosítás

U,U

11705
Táľsasházak fcltij ítási támogatásĺi'

kailcsitnei

M dosított

1? 5e!,9
0,0

Elfogadoat

OJT r
o,ol {

--------- trnl

no

0,01 23 E80,0

u,u

o,0l 0,0

s,!

0.0

0.0
on

Mődosĺtís

nn

0.0

nn

u,!

U,U

I 1?l90.ql

11706-01
Önkormányzati tuIajdonhoz kapcso|ődrí

fe|ĺdatok

I 0,01

0.0

o.ot o.of o.oT {

rendclcl

2'sz'mclIćklcl

cfcbsD

ffi

42 590,0

Mődosĺtot(

r-------Ĺ6]

0

ltn

I U,Ui

0,01

0.01

ffi

0,0

Elfogadotĺ

m

-------- ilđ]

0.0t 0.0t 0-0t 0-0
M

0,0 |

J UUUIU
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42 590,0
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--------- trnl
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l4 101.r
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-------o'đ
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n
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11706-0t

Önkormányzati tuIajdonhoz kapcsotődrí
fclndatok

11705

Társasházak fel jítási támogatásai'
kälcs nei

2 013' évi kB|tségvetés bevét |i és kiĺdÁsi cl6i.Áíy'atai cĺmÍcĺdenként

11104
Egészségii gyi fe|adatokKiemelt e|óirányzat megnevezése



EIöirán1
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csoport

CIMRENDENK NTMINDOSSZESEN

Kicmelt
elöirány.

raa
Kiemelt elóirányzat megnevezése

3l
3

pglo;i kiadások
Doloęi kiadásokbÓ| kamatfizetés ( váltő kamatáva|
E||átottak Dénzbeli iutfetáse

KrÁ DÁ

.Ál

4

',,1106-02

onkormányzati egyéb felada.ok

2 0l3. évi kôltségvetés bevéteti ćs kiádÁsi et irÁnyzAtni cÍmÍéndenkén|

Elfogadott

rÄ|)Äs.lK í

I

ą5l,4

rtadott

0.0

lhhä|' c|ŕĺzŕí évi mí1käĺĺé<i nÁ|li naĺąáwánv áĺvÁtple

Mődosítás

148 661,9

11801

J zsefváŕosi Gyermekek Üdii|tetéséért
Kłizhasznri Nonprofi t Kf..

Míikäĺĺési céhi átvett nén?t(?l

| 0.{
0

M6dosított

VĺĹikÖdési el z évi péMmaÍadvány a|aptevékenyreg ęllátásáÍa t rténő

-2 568,0
45 t,4

{elyi ónkományzatok á|talános mt]kÖdéséhez és ág@ti feladataihoz
.'ň^.^|ÁiÁ á||.ńi iáń^đ.rá.^L

!uogaoon

ĺ}

AI

U'U

Ą

M dosítás

lélhä|frÔ7áŚi.él'i álvérf ňéň7Aś7LÄ7

1 t802
Bárka Jőzsefváľosi Színház és Ku|turá|i!

Nonpŕo|it Kft.

o

M dosított

o

DUOgaOOrr

-l I

Mődosítás

11

U,U

o

M dosĺtott

132 900

I U'U

1 1803
nÉva zĺ

ŁilogłootÍ

n-

M dosítás

r32 900.(

1t804
J zsefvárosi Ku|turá|is és sport

Kieme|ten Kfizhnszn Nonpŕo|it Kft

rcndclcl
2'sz.mcućklcl

cfl'bun

M dosított

ĺnf gnn o

n

Ellbgadotl M dosítás

rnŔ snn n

M dosított

0,0

fĄ 96|

tl

o-n

o

n

nn
o

on



rcildclcl
2'ŚzmclléliIcl

cl.Lbon

1 1804

J zsefváÍosi Ku|turá|is és Sport
Kicme|tcn Kiizhłszn NonpÍo|it Kft.

2 ol3' évi kô|tségvetés bevéte|i és ki8dÁsi elôiŕányzatgi címrendcnként

11802
Bárka Jőzsefváľosi Színház és Ku|turá|is

Nonprofit Kft.

11801

J zsefvárosi Gyermekek Üdĺiltetéséért
Kłizhaszn Nonpro|it Kft'

't 1706-0f
Önkormányzati e5léb feladatokKieme|t elóirányzat megnevezése
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Kiemelt
e|ŕĺirány.
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Kieme|t e|óirányzat megnevezése

Ellátottak Dénzbe|i iuttatása
F:NPh ňiik^dé(' .é||| k|9dá.

phhÄ|.mĺLĺááci ráĺ1 Ä|,Ä^n 
^éÁaAą,v^, 

L^|..Äň^L ňu!íá.á

ÍuU KUDŁsl KnDAsUK osszEs|'N:

11E05

Jő6efvárosi Ktiziisségi Házfl k Kieme|ten
Käzhasznri Nonprofit Kft.

4

2 ol3. évi k6|tségvctés bevéteti és Hedási e|óirÁnyzĺtĺi cĺmťendenként

Felha|noasi céltaÍta|ék

KIÁnÁsÔk ÔŚs7nsEN

Ellbgadott

I

lelyi nkományatok álta|ános m kiJdéséhez és ágMti feladataihoz
łann<n|ÁáÁ áĺĺemi łÁmnooĺ4cnL

2
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o ol
0,01
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nn

nn

z7| śz9A

Elfogadott ei

0,0

nn

sI Bl:vl:ľl]| 'l.-K {lsszĺ]sÍ]N

on

4

I rJ 5UU,U

t6r 289.4

o

Mődosítás

| 0,(

ąc|halmnrá<i cÁhi Átvptt ié^7e<av 
^,

n

u,u

o

a^Á ÄĄ| A

Mőd05ított

50

9XC 717

1a aą.

1 6Í|Á 1f5

161 339

l5 sUU,U

t ro oool

55r 5ttA

nn

águati feladataihoz

0.0
645 479,6

3 250,0

-afs 7f6

966 qÄ1 9

nn

tf2fl 838.9

7 374 999

0,0

lu uuu,u

nn

- -192 o12J

' 
lĺĄ t6t ?

0,0

JU UUU,U

U,U

-12 o3s 82(

.t5t /q7 f

0,0

-zu uuu,(

u,u

l' 617 ąło o
5E4 435,0

u,u

2 
'jj 

6ŕj o

rcndclcl
2 sz'mcIlćkIul

| -rĺr nĺl q

u,u

s 903 44f.(

0,0

o ir--.j-

I naĺĺlĺnt

4 063 552,61 101 449,1

584 435,(

4 t1t o0t,',



Elóirány
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csopoťt

CMRENDENKÉNT MINDosszEsEN

Kiemelt
elóitány.

ż^t
Kiemelt e|óirányzat megnevezése

?
ŕányitÓ szervi támogatásként folyosĺtott támogatás fifetési számlán

tsrNÄNszrRÍlzÄsr FEl'HÄ|'Mĺ|ZÄsr HEvETEI -l]k

1
rany[o szeryL tamogatasKent lolyostto( tamogatas nzelest samtan

11805

J6Äefvárosi Kiiziisségi Eázak Kieme|ten
K.izhasznti Nonproĺit Kft.

2 ol3. évi ko|tségvetés bevéte|i és kiĺdÁsi e|6iĺÁĺyzAtni cĺmrend.nként
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