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Képviselő-testůilete számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Előzmény
A20|2.június fl-én taľtott Képviselő-testiileti iilésen a,,Javaslat azB|ső Energia-beszerzési
Önkoľmányzati Táĺsulásból való kilépésre'' tź,tsq előterjesztés tĺĺrgyalásái kĺlvetően a
Képviselő-testĹilet 20312012. (VI. 21.) szÁműhatźroz-atáxal úgy döntött, hogy felmondja az
Első Eneľgia-beszerzési Önkoľmőnyzati Taľsulási (továbbiakban: ENTAR) megĺátlapódást
2012. december 31. napjrára.

il. A beteľjesztés indoka
A dcintés 3. pontjában a Képviselő-testiilet felkéľte a polgármesteľt a vagyonelszámolás
figyelemmel kísérésére, és azerről szóló beszámoló elkészítésére.

I
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: f0I4. februar 5. . sz. napirenđ

Tárgy: Az Első Eneľgia-beszerzési onkoľmłányzati Tĺáľsulás pénziigyi elszámolásríľól
szóló beszámoló

A napiľendet nyílt ülésen kell tfugya|ĺĺ, döntés elfogadásĺĺhoz egvszeľtĺ/minősített
szav azatĺobbsé g szfü sé ge s.

ElorÉszÍľÓ sznnvnzprl pcysÉc (NÉv, szIcNó): VłcvoxcezoÁl.rooÁsl És ÜzpNĺsl.ľpľÉsl
ÜcyoszrÁtv cĺzoÁĺl-roo.łsl Inope' G
KÉszÍľprľE (ÜcvnĺľÉzo Nevn, szIcxó): BBRBcznl MeLmoł
PÉNzucviiEDEzETETloÉxve/rĺą4 lcl11yypp, IcłzoLÁs: .?J,--. ľ.=-]
JocI roNľRoLL: .ż-.
BprpRrpszrÉsRp ALKALMAS :

lBcyző

VáľosgazdáIkodásĺ és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatásĺ Blzottsáęvéleményezi tr
Határ o zati j av as|at a bizottság számźlĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megfárgya|ásźń.

2Üi{ rAN 2B let'ir,



ilL Tényállási adatok
onkormanyzatunk fenti dĺĺntésnek megfelelően a Taĺsulási megállapodás felmondásaľól a

társulási tagokat táj ékoztatta.

Az onkoľmźnyzat 2008. december 19-én 2.000.000 Ft vagyoni hozzźýźruIást vitt be a
Tĺíĺsulásba, egyéb vagyoni hozzájźru|źst nem adott a Táĺsulas működéséhez.

A mcgóllapodós 25lĄ. pontja alapjan a Taľsulás megállapodźEźnak felmondása esetén a

taľsulás tagsa áItala a tĺĺľsulásba bevitt vagyonnal úgy kell elsziĺmolni, hogy a megállapodást
felmonđó tagnak teľmészetben kell kiadni az źita|a bevitt vagyont. A felmondó tagot

megillető hanyadot a tagok áIta| a társuliĺs fennállása létrehozásakoľ, a Társuláshoz való
csatlakozáskoľ és a Tĺĺľsulás fennállása alatt viselt hozzájźlrv|źts aľĺĺnyát figyelembe véve kell
megállapítani. Az ilyen vagyoni ľészeseđést elsősorban ugyancsak természetben kell
megosztani és kiadni' A kifizetést el lehet ha|asńani háľom évĺe, ha annak teľmészetben

töľténő kiadása veszé|yeztetné a Társulás feladatanak ellátasát. Ebben az esetben használati

díj illeti meg a kivált tagot.

Az ENTAR megállapodásában a Budapest Fővĺĺĺos VII. keľtilet Eľzsébetváľos onkoľmźnyzat
Képvise|ő-testületének Polgármesteľi Hivatalától, mint a Táľsulás pérungyí-gazdasági

feladatainak ę|IźtéséÉrt felelőstől kérttik, hogy a Társulásba bevitt vagyonnal tételesen és

részletesen számoljon ęI. Az általuk készített 20|f. decembeľ 31-i állapot szerinti péĺ:zugyi

elszámolás az előteľj esztés mellékletét képezi.

Budapest Fővĺíĺos VII. kerület Erzsébetviíľos onkoľm źnyzat a pénzugyi ęlszámoláshoz nem

csatolta a vagyoni hĺĺnyad megállapításaról szóló dokumentációt. Tĺibbszori egyeztetést

kovetően fOI3. decembeľ 2-rín elkĹildték a tagok között felosztható vagyon elszámolását.

IV. A diintés taľtalmának ľészletes ismertetése ł. 
,

A döntés célja az' hogy a Képviselő-testĺilet az ENTAR pénaigyí elszámolĺásának

elfogadásĺíról döntsön. 2O|3. novembeľ 29-éĺaz onkoľmźnyzat bankszámlájźramegérkezet1
a megillető vagyoni hĺányad ĺĺsszege 61.383 Ft.

V. A dtintés célja, pénziiryi hatása

A Tłáľsulás pénzforgalmi bankszámlájának zárő egyeniege 2012.|2.31. napján |.75O.9l99,. Ft
volt, ebből áth,űzóđő fizetési kötelezettség a Táĺsulĺísi Tanács 7l20l2 (VI.26.) szélmtl

hatźrozata a|apjarl242.666,- Ft illetve I.20|.4f0,- Ft. A tagok között felosztható vagyon

3O6.9t3,- Ft, a Taľsulásban 5 tagveszńszt' így az egy tagra jutó rész 61.383,- Ft.

vI. JogszabáIyĺkörnyezetÍsmeľtetése

A Képviselő-testiilet döntése a Magyaľország he|yi önkormĺányzatairőI szőłő 2011. évi

cDooilx. tĺĺľvény 42. s 5. pontjan alapul.



HłľÁnoz.łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt' hogy elfogadja az előteĄesztés meIlékletét képező Első
Energia-be szerzésĺ Tarsulás pénzügyi elszźtmolását.

Felelos: Polgármester

Hatáľidő: 2014. februar 05.

A dtintés végľehajtását végző szewezeti egység:
Ügyosztály

Budapest, 201, 4. jarrutr 22.

Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési

polgiíľmesteľ

T<ĺrvényességi ellenőľzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásábóI:

*,*,&,p,/{-^5/
aljegyzo



1. szám(t mel|ék|eĺ

2012. december 31.i á|lapot szerinti e|számo|ás

306 913
5Tagok száma:

Egy tagra jutó rész: 61 383

Ft

ENTAR 1 17 84009-15764089 számú pénzforga|mi
bankszám|a záró egyenI ege 2012.12.31 . 1 750 999
ENTAR Társu|ásiTanács 712012' (Vl.26.) számú
határozata alapján következő évre áthÚzódó fizetési
kote|ezettség (Százhaĺom batta Város kozös tu |ajdon
meqsziintetése) -242666
ENTAR Társu|ásiTanács 812012. (V|.26.) számú
határozata a|apján kovetkező évre áthúzódó fizetési
kötelezettség (Mátrix-Audit Kft ., kozbeszezési eljárás
Iefolvtatása) -1 201 420
Tagok között felosztható vaqvon ĺisszesen: 306 9í3



Kivonatok 13 .I2 .02 1,1, z 29 1-l'l d: I

]-4100309 / L021'394901000006 / 01..}ózsefv.onk.Ktsg.
Bank tulajdonos
]-4100309 Bp..Józsefváros önk.
számlaszán Megnevezés
102139490]'000006 Józsefv.onk. KÖltségvetésí Sz].a.
Deviza osztáIy lBN-száhlaszám
HUE O

KiÝonat
237

Ertéknap

Dátm
1? 11 tO

Könwelés Köz1emény Könyvelési szöveg
{ťtä

t3 .11 .29 L3 .11-.29 ENTAR -közös tulajdon megsz
üntet
űédÁí żA ID'ŕťńaŕ

ýédtí żA ęż1ń1 
'

Ýlđr'fÁ1 řáfAřAň.i:

G000000028539658

gp. ľÔv. vrr . xBR. BRzsÉsnľvÁRo
S ONK.
11784009
1550700800000000
x

61 383,00

k összesen KöveteI

voLKsBANK Multícagh 3.0
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Budapest Főváľo*, V||' keľ{łl1} tłz*ébeľvaľ:1Ö ***,*#, ffiWWM/
ts I

n | í)s:č]a]yi lĺioszaĺc: {3 so'đ.ô.^' | ł,o- l ŕ
dľ. Kocsis Máté Iktatószĺĺm: Ł|ltąr{9 |Jorg |x|u ŕ**
polgáľmesteľ ľészéľe iigyntéző Tóth Esztę, nf,)

Telefon: 462-3283 W
e-mail: toth.eszter@erzsebefuaľos.hu /

Budapest Főváros VIII. keľĺilet 1013 FEBR 2 s.

Józsefváľos onkoľmányzata Táľgy: Első Eneľgĺa-beszerzésĺ onkoľmányzati
Budapest Táľsulás pénzügyi elszámolása -/ű:
Baross utca 63-67. -r ĺ ..łĘ:'''

1082 t \"" ",1,,ĺ]n n r*^...
(iž,-o,G, plo Xn

1' bq(Łcz\-'. M/-.*-G\
Tisztęlt Polgáľmester Úľ! ĺr

20|3.januaľ 11-én kelt, 16-107/4/2013 iktatőszźlmú levelére hivatkozással, mellékelten küldĺjm az
Első Energia-beszeruési onkormányzati Taľsulás 2012, december 31-i állapot szerinti pénzügyi
e|számolź.séú.

Budapest, 20|3. februrĺľ. 18.

Tisztelettel:

Mellékletek:
2012 PMINFO _ IV. negyedév
Mérlegjelentés - 2012 Gyorsjelentés
Pénzforgalmi kimutatiíqok évenké ft 2aĺ08-2072

"í)'.šĚno/fl|,đłŇa'.,
iÁÁffiKZ')g

\
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/rT.ker tnkormányzati Társulás
'oRRĹs-soL Pénzĺrgyi és számviteIi a1rendszer 2013

lgy} etkÓd

Biz.dat. t.Ök.szsz. Partner megnevezése

1 0 1 ENTÄR

90JZt3

2012.03.30 55622

2012.03.30 9162ĄlI-
201,2.Q6.29 55622_
2012.06.29 91624L!_
2072.09.28 55622_
20t2.09.28 9I62ĄlL-
?0I2.I1,2I 392L221,_
2012-12.I't 392722r_
2012.1,2.28 55622_
2012'L2.28 916?Ą11'-

410].ENTÄR SUMMA:

OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt,
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.

Erzsébetváros tnkormányzat Pénzforgalmi
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.

indÖsszesen:

Számlakartonolc á].talános lekérdezése

Tartozĺ k

0.00
2,1 00 .00

0.00

2,',t00.oo

0.00

2 ,'t 00 .00

0.00

597,708.00
21,8 ,'t 00 .00

2 ,'.!00 .00

0.00

82't ,208.00

Ktvetel

2,5',15,7 09 .00

0.00

6Ą2 ,00

0.00

6Ą2.00

0.00
641, . 00

0.00

0.00

0.00

s73.00

2,5'18,207.00

TOEZ:fok0056.lst / BESZAM.MELLEKLET 1. oldal
201,3/02/LA L0;43:45

82'7 ,208.00

Egyenleg Megjegyzés

iii
:.ii
!ll

-2,5.15,709.00 Mér]eq nyitőł át

-6Ą2.00 Kamatbevételek J mťlkÖdési
'iĺ)j'2, ?00 ' 00 BankkÖ]ťséq ił ':-iirillliri

-6Ą2. o0 KamaŁbe\'ételék : mrikôdési

2,700.00 BankkÖItsé9

-641. 00 Kamatbe\'ételek - mÍĺkÖdési

59?'?08.00 Bérelszámo1ás tárgyévi forgalma

218,700.00 Dr Kĺss NorberŁ járuték
2,700.00 Bankkoltség

-573'00 Kamatbevételek - mÍíkodési

-1,750,999.00

2'700.00 BankkÓltség .i

2,578,20'7.00

tar bank

-1.750,999.00

i,
l.
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ELOTERJESZTES

A Táľsulási Tanác s f}tf .januáľ hó 30.i iiléséľe

Tárw: Az Első Energia.be szerzésionkormány zatiTtrsu|źls 2011. évi költségvetésének

végĺehajtása

Készítette: 
0

I n ^ ..f) ^

^| 
1ą Gl^,l U "\

Fitosné Z,Zsuzsanrla \
PénzĹigyi lroda v ezetője

Iktatószám:

*.--bíľ



Elsó Energia-beszeľzési onkoľmányzati Társulás 2011. évi elóirányzatai és
tényleges bev'ételeĺ és kiadásai

Bevételek

E|óir ány zati s o ro k megnevezés e

Allamháztartáson kíviilr 6| származő kamatbevétel

E|i|zt5 évi pénzmaradvany igénybevétele

Bevételek łisszesen (I+2)

S zarntaz:ott szel l emi tevékenys é g

Vásáľolt teľmékek és szolgaltatások ÁfaA

6.

Ę-gy-g}-p-elłry!-:ąqle-ąLtąl4!-oś-.:

Céltartalék

Kiadások iisszesen (3+...+6)

'l. számli melléklet az elöterjesztéshez,

s 013 000

5 013 000

t:
,lrt,il;. i|ll . ': I' .'ĺ|| .l

Lllll,r ľ ,ľ .l I itlt,':'j .]|t trllll, !:iiq.
i . 'rĺ l

78 2s6

s 013 000

l

Teljesítés egyępľeg

2 000'000

500 000

15 526

78 256

,, ii.,'
iilrrlilii
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1) Az ENTAR Táľsulási Tanácsa úgy dont, hogy a bęvétełi és kiadási e|őlrányzatokat és azok
teljesítési adatait az előteľjesńés I. sztlmű rnellékletében foglaltak szeľint elfogadja.

Felelős: HiszékenyDęzsőelnökhelyettes
Hatáľ.idő: azonnal

Budapest, 2Q|2.januáľ 30.



E ls ő En eľg ia-b eszerzés i On koľ m źny zati Tá rsu I ás

Iktatószárři.:'ĺ;*Ť+ '.. ' +:|

::''':-.:.'.:::' . , ' '' .''...:.:'. NapiĺĘndi pont: ''......

Er,ŐľnnľoszTÉs

A TársulĺĺsÍ Tanács20|2. január 30.i iiléséľe

Táľw: Az Első Energia-beszerzési ÖnkormanyzatiTźtsu|ás20If, évi eredeti e|óirźnyzatainak
elfogadása

Készítette:

..(ą"'^ ^,. '^ " 
(

lI tlĺL U,uL('-l Wh
Fitosné Z. Zsuzsanna I

Pénzügyi Iroda vezetője l



Hĺtőirozati javaslat
. ";t, : .ilt l :. :

-.--. 
-=:.l') Az ENTAR Társulási Tanácsa úgv!ffi#..ľ'ogy az--ENTAR számáľa megállapítotÍ.20Í2. év#:'

:.. :..'.'''.. -kĺjltségvetési keretet az előteľjesztésbęn fo$láltak szerint]elfogadja. .].....'.]..''

Fęlel,{s: HiszékenyDezsőelnökhelyettes
Hptáľidő: azomal

Budapest, 2012.január 30.

ffi';;iä'il'V



/ÍI. keI tnkormányzati TársuláŚ - 
"

loRRLs-sQL PénŹtigyi és számviteli alrendszer 2013

:ímrend kÓd: 410]"

:IŐir. fszsz ElŐir. fszsz
EIőĺr.fszsz Te]j . fszsz Megnevezése

37315

3'1

Időszak tÓl-ig: 20l20l-20I2L2 Ktgv.típ.2! K

3'1

373

522rr_
52-
52

37 3_
SUMMA:

522

Mĺik.cé1ti támogatásért.kiad.eĺ.helyi Önko ENT.AR

SUMMA:

'3_ 531_
531 11

522

53

53

SUMI,ĺA:

ÁIlományba nem tartozÓk megbízási díjána ENTAR

SUMMA:

5_
556L2-

55

Pénzforgal.mi Iista ÜgyletkÓdonként

Megnevezés ]..: Kíadási szám}a

53 1_
SUMMA:

556

55

Nyugdíjbiztos1tásĺ járulék kiadási elóir ENTÄR

SUMMA:

Megnevezése

o f,bl

56111

55622- Egyéb pénz gyĺ szo1gáltatáSok
556_ SUMMA:

SUMMA:

56

JOq I

561

56Ą

56

56

vásáro]t termékek és szo1g. áIt.forg.adÓ ENTAR

SUM}4A:

szám]ázott sze]lemi tevékenység kiadási ENTAR

SUMMA:56Ą-
SUMMA:

Ered. elŐí . egyenIeg

I

ToEz:PÉnzforga].mi.lst / cÍMREND-zsUzsAA

.: . , Zor3/02i1:r8

irlii";: : ]ili.'i'ri,:l i :,;iir :,

' 'lľ. l';t::iil:lri
rl

'

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MÓdos.elói.egyen1eg

243,000.00

243,000.00

24 3, 000 . 00

900, 000 . 00

900, 000 . 00

900, 000 . 00

219, 000.00

219,000.00

219,000.00

8, 000 . 00

8, 000 . 00

8, 000 . 00

255, 000.00

255, 000.00

946,000.00

94 6, 000.00

1,201,000.00

Tó] ł ócí tÁc Ađr'Än] Ađ

1. oldal
09 z 36 252

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,li;

.ilm
ll.:ĺ.

l

':

il
!:iriii

I

i
I

!,
I

i

80

80

p0

0

0

0

.00

.00, ,,i,
r l; l,l ,ri.00 | r'

,i

,:
.00

.00 .: .

.00 li r

10,

10,

1Ô

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



VI].ker tnkormányzati Társuláś'' .

FoRRĹs-sQL Pé-nztlgyi és számwiteli alrendszer 20].3

E1Őir. fszsz ElŐir. fszsz
ElŐir. fszsz Telj . fszsz Megnevezése

59 592

5921,22

s9 592

59_ SUMMA:

cimIend kÓd: 410].

M kÖdésĺ céItaItalék elŐirányzat számIa ENT.A.R

SUMMA:

Id6szak tTt-ig: 2or2oL-2or?L2 Ktgv.típ.2: K

Pénzforgalmi J.ista Úgyretkôđonként

Megnevezése Ered. e1Ői . egyenleg

2,575t000,00

2,575, 000.00

2, s7s, 000 . 00

2,575,000.00

Mldos. e]ói. egyen1eg

4, 000.00

4,000.00

4, 000.00

2, s75,000.00

Teljesíté-s egyenleg

2. oldal
09:36:52

0.00

0.00

0.00

10,800;00

.

,ii,,l
1fli,,lr..'ilĺ]l']ĺlI] ]]ĺ. 

I

.l

iiillr:lli!i

i

i

ii'l
rlli i I

; ; '|llĺ ] |i] 'li' , ililt . l'r .ilI l'rilll
:: ]{, ł

il1'ĺ'
;l'1"'

i
. 1i ",

. ; .i,i ,:
I ilT'
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vÍT.ker tnkormányzati Társuláš
F^^^ł 

^ ^^- -,!oRRrS-sQL Pénzrigyi és számvite]i alrendszeŕ 2013

címrend kÓd: 410].

E]óir. fszsz EIŐir. fszsz
E}Őir. fszsz Telj . fszsz Megnevezése

I

i

IdŐszak tÓ}-ig: 20lzo1'-2oL21'2 Ktgv.t1p.2: B

463115_
46_
so

Ą63-
463275- ElózŐ é.mÍikÖd.c.előir-maradvány átv. Önk ENTAR

463_ SUMMA:

ST'MMA:

91_ 916

9161411- 9162Ą17

91 916

91 SUMI'ÍA:

98_ 98L

9811"1

98_ 981_ SUMMA:

98_ suMr,lA:

- 

Államházt.kívlllró} śzáIm.egyéb kamatbev. ENTAR

SUMMA:

]imrend kÓd: 4101

Pénzforgalmi J.ista ÜgyletkÓdonként

/ĺindÖSszesen:

EIŐzŐ évi e1Őiľányzat-, pénzmaradvány ig ENTAR

Megnevezés 1.: Bevételi számla

Megnevezése

IdŐszak tÓI-ĺg: 20!20I-20I2L2 Ktgv.típ.2: B

Ered. e1Ői. egyenIeg

TOEZ:PEnzforgalmi.lst / CIMREND_ZSUZSAA 3. oldal
2013/02/LB .09:36:52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,575,000.00

2,575,000.00

2, s75,000.00

2.575,000.00

MÓdos. e1Ői. egyenleg

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

0.00

2,575,000.00

2.575,000.00

2,575,000.00

2,575,000.00

Te1jesí

5, 1s0,000.00

rli

2,,

I

?ł:

I

575,?09.00

575;709.00
ąrc i rno nn

I

I

2 , 498 .00

2, Ą98 .00

2,Ą98'00

0.00

0.00

0.00

2,578,207.00

l! i

5,150,000.00 2,589 ,i,0

it.liľl1 |

]Ilĺ;l i' |ĺ]rľ.l'rlllrlr l

0?.00

il



v]].ker GYÜJTŐ

FoRRl]s.sQL PénzÍigyí és számvĺteli alrendszer 2o13

Címrend kÓd: 4101'

ElŐir. fszsz ElŐĹr. fszsz
F]xł* .^-^-Erof r. rSzsz '1'eJ.J . tszsz Megnevezése

556L2_
55

IdŐszak tÓI-ĺg: 20tL0t-20L:-LĄ Ktgv.ttp.2: K

55

55622- Egyéb pénziigyĺ szo19á1tatások
556 SUMI,ĺA:

56111- 561213- vásárolt termékek éS szo1g. áIt.forg.adÓ ENT.AR

56 561 SUMMA:

5 61,

5641- 56Ą2

56 564

56

56Ą

59_
592L22

59

tU*O.

592

Pénzforgalmi J.ista Ügyletkôđonként

Megnevezés 1'.: Kiadásĺ számla

'59_ SUMMA:

:ímrend kÓd: 4].0]'

Számlázott szellemi tevékenység kĺadási ENTÄR

SUMMA:

Megnevezése

M'ikodési céltartalék elŐirányzat szám}a ENtÄ!.

SUMMA:

Idćiszak tTl-ig: 201101-20]'114 Ktgv.típ.2; K

Ered. e]'Ői. egyen].eg

ToĘz.PĘnzfotgatmj'.lst / cTMREND_zsUzsÄA 1' oldal
201,3 / 02 / LB 09: 34 : 04

MTdos. elói. egyenIeg

0.00

0.00

0.00

0. 00

0.00

5,013,000.00

5,013,000.00

5, 013,000.00

5,013,000.00

16,000. 00

16, 000.00

16. 000.00

s00, 000 . 00

500,000.00

2. 000. 000 . 00

2, 000, 000.00

2,500, 000.00

2,575,000.00

2,s7s.000.00
2,s75,000.00

5,091.,000.00SUMMA:

T61 ióśí |Áś yenleg

'lsi526.00 l

15,526.00

15;526. 00

I

,j
500,000.00

500,000.00

2,000,000.00

2, 000. 000 . 00

2,500,000.00

0.00

0.00

0.00



vII.ker GYŰJTŐ

FoRRĹs_sQL iénzugyi és számvíteti alrendszer 2013

címrend kÓd: 410].

Elóír. fszsz ELőLr. fszsz
Elóir. fszsz Telj . fszsz Megnevezése

9161L2_ 9162L2-,
9161.Ą1-I- 91'62Ą1.t-

91 9L6

IdŐszak tÓJ.-ig: 201.1.01'-2011.1'Ą Ktgv.tĹp.2: B

916

91_ SUMMA:

98_ 98L_
981].1- 98].21- EIŐzó évĺ elóirányzat-' pénzmaradvány 19 ENT.AR

98_ 981_ SUMMA:

98_ SUMMA:

Rovid lejáratli bankbetétek után kapott k ENTÄR

Á}]amházt.kivtl]rŐI szárm.egyéb kamatbev. ENTAR

SUMMA:

címrend kÓd:4101

Mĺndosszesen:

Pénzforga1mí J.ista Úgyletkődonként

Meonevezés 1 .: Bévételi szám]a

IdŐszak tÓI-ĺg: 201L0L_20TILA Ktgv.t1p.2: B

Megnevezése Ered. e1Ői . egyenIeg

ToEz: PÉnzforgalmi. ł
lrl
,l

:

0.00

0.00

0.00

0.00

s, 013, 000.00

5,013,000.00
5,013,000.00

s, 013,000.00

MÓdos. e1Őí. egyen1eg

i.
., r'l:: "REND.izsUzsÄA

l l .l1 il]iilill'łli
20r3'/ 0?. /1,8

78,000.00

0.00

78,000.00

78,000.00

5,013,000.00

s,013,000.00
5.0i.3,000.00

5,091,000.00

10,026,000.00

TÄ] iÔe{ iáe Ôđr'Ôn1 Ađ

2. o1dal

o9'3ł,oł

6.l ,2Ą7 .00

11,009.00
'18,256.00

1 I ,256 .00

2,4311,,210.00

2,Ą3.l'.2.to.oo
^^--i^-^^^z r Ą J l . z I v. vv

10.182,000.00

ll
li ii

l

1., ,

t;1.!
i]ji|].iłi}ll

': I f i



l.IJ.ker GYÜJtl
loRRís-soL Pénziigyi és számvĺteli a1rendszer 2o13

(

Lgy1eĹKoo

BiZ.dat. FÖk.szsz. Partner megnevezése

4 ].0 ]" E!ľT.AR

561213_
9812L-

201-:.03.30 9L62L2_
2011 .03.:jl. 55622_
201-.03.31 9162ĄI1'-
20L:.06.:j0 55622_
201i.06. -10 9L624LI_
2011.09.30 55622_
2011.09.30 9L62ĄIL-
2011,.12,I9 56!2t3_
201'1'.t2.L9 56Ą2

Erste Bank Hungary NyrL.

OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
OTP Bank Nyrt.
Matrix Audit Beruházásszervezó KfL'
Matrix AudÍt Beruházásszervezö Kft.

2011.72.30 55622_ oTP Bank Nyrt.
20Il.L2.30 91.62ĄLl-

4]'01E-.{TÁR SUMMA:

NĹindosszesen:

Számlakartonok ált'alános lekérdezése

Tartozík

500,000.00

0.00

0.00

2,7 OO .OO

0.00
2,7 00.00

0.00

2,',l00 .00

0.00

500,000.00

2,000,000.00

7 ,426 .0Q

0.00

3,015,526.00

KÖvete1

500,000.00

2 , Ą37 ,27 0 .00

6't ,24't .00

0.00

628 . 00

0.00

L, 462 .00

0.00

5, 914 .00

0.00

0.00

0.00

3, 005 . 00

3,015, 526.00

ToEz: foko055

!.,j
iiitl

. . ",: i:l
! 'i i.jj,r

Egyenle9 Megjegyzés

3,015,526.00

lE'!"l''ii ,:i

IĺÍ 
BFsrÄM.MEI,

ll'.,i 2013

0,00

Ą3.l ,27 0 .00

-67 ,2Ą.1 .p0
t tn^ 

^^

-628.00
2 ,'700 .00

-7,462.OO

2,700.00

-s, 914.00

500, 000 . 00

000,0c0.00
'|,Ą26'00

-3,0c5.00
0.00

'.1 I ll! i.

iiiii]liłił'li.i.
MELLE;ĺLET

0L3 l0t2 / L8

5blzIJ AlA reloszĹas
ENTAR-2008. évi pm.

lejárt betét kamatjT

3,015, 526.00

1. olda1
70: 42 z QĹ

BankkÖltség

^al|ld 
Lf U \. af t cĐ

Ŕ5ňLLA] |śÁđ

kamatj Ól'álrás
Bankko}tség III.
Kamatbel'ételek -
ENTAR kÖzbeszerz

fe1h.

ENT.AR kÖzbészeŕ'zés
. ' 'i|lĺ']'i ''aankroltséoi rv|]fl |n }

Kama tbevé t ei]. ę }ii 
||Iv.ltl

0.00
li I

r I lii iii

i,i.ii.jrl.l l] jť 
',i

iĺi l i]!ililj.'iiil r;tri : :
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Flső Eneľgĺa-beszerzésĺ
on koľmá nyzati Társulás

Táľsulási Tanácsa

JEGYZoKÖľw

Kéqzült: 201|'. ápľilis |2-én a Budapest Fővaľos XIII. KerĹileti Polgármesteri Hivatal
hivatalos helyiségében (Bp. XIII. Béke tér 1.) az Első Energia-beszeľzési Önkoľmanyzati
Tĺíľsulás Tarsulási Tanácsa iilésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapjtźn.

A Tlíľsulasi Tanács elnĺikhelyettese köszönttltte a megjelenteket. MegáI|apította, hogy a
Tarsulasi Tanács hatiírozatképes.

A Táľsulási Tanács elniikhelyettese megáIlapítja, hogy a Társulási Tanács
hatáľozatképes.
I0t2011. (Iv. 12.) ENTÁR TT. sZ. tIłľÁnoZAT:

kert'ilő közbeszerzések állásáľól.
Előterjesztő: Hiszékeny Dezső elnökhelyettes

2.) IavasLat az Első Energia-beszerzési onkormányzati Tĺíľsulás létesítĺĺ okiľatának
módosítására
Előterjesaő: Hiszékeny Dezső elnöklrelyettes

3.) Javaslat azBlső Eneľgia-beszeruési onkoľmanyzati Taľsulás 2010. évi költségvetésének
vé grehajtásań 1 szóló beszámoló elfo gadásaľa
Előterj eszt ó : Szikszai Zsolt

4.) Javaslat az Első Energia-beszerzési onkotményzati Taľsulás 2OtI. évi eredeti
előlr źny zatainak el.fo gadás ara
Előteľj es ztő : Szikszai Zsolt

Szavazati arźny : 4 igen, egyhangú

I. NAPIREND

Enersia-
keľüIő kłizbeszeľzések állásáľĺíl

Hiszékeny Dezső: Atájékońatő meglartásaľa Tóth Csabát kérem fel.

TĺĎth Csaba: A felhívást ĺjsszeállítottuk' A VIII. kertileti adatok és a XV. keľtileti adatok
hiényoznak. Amint megvan minden adat megjelenhet a felhívás.

Nagy Ernő: Minđen egyes ĺinkoľmány7at esetén ktilcjn kell majd akozbeszerzéFĺyeľteséýęt.
szerződést kötni. Százha|ombattaje1iffi'.hogy fogyasńásihe|yenként kíván szeffietttďffi:
A többi önkoľmiínyzat eseÍĺ5n a szerzŐśl6b.ąr-r bbe.tne afogyasztási helyeket meg|ě.]łĺlni. j;g-__

Kovács Árpád: A váľosban đecenttaLizáIt a szerzodéskĺjtés, de vannak olyan intézménvek:-ř: ''amelyekheztobbfogyasztásihelytańóák= '::..: " -1'=*--- '.''.''.'.



'''---- ---:ffi:--

Schleĺsz Sándor: A XV. keriilet adatait e-mail-en és postai úton is megktildtiik. Amennyiben
nem áll ľendelkezésre ismételten megküldjiik elektronikusan'

Nagy Ernő: A postai úton megküldĺitt ađatokat még nem vettĹik éú, đe az értęsítés már
megérkezett a küldeményről. Kéťfü, hogy elektronikusan is küldjék meg az adatok
egyszeľiibb kezelése érdekében.

Szikszai Zsoltz A VIII. Keriileti onkoľmríny zat je|ezte, hogy nem kívián részt venni a
kozbeszeruési eljaľásban.Ezt az á|Iáspontjukat írásban is meg fogjak eľősíteni.

Nagy Ernő: A szeruődéskcjtés előtt minden ĺinkoľmányzatnakmeg kell majd vizsgálnia, hogy
van-e a beszerzésľe hatalyos szerződése. Ha van ilyen, akkor azokat fel kell mondani. A
felmondási időre ťrgyelemmel kell lenni.

A Társulásĺ Tanács elniĺkhelyettese megállapítja, hogy a Táľsulásĺ Tanács
határozatképes.
11t201I. (Iv. 13.) ENTÁR TT. SZ. HATÁRoZAT:

Az Első Energia-beszerzési Önkormanyzati
Tarsulás Trĺľsulási Tanácsa fudomásul veszi az
Első Energia-beszeruési Önkoľmanyzati
Tarsulás áItaI 2011.ben kiíľasra keľiilő
ki5zbeszętzésekállásĺáĺólszólótájékoztatőt.
Szav azati artny : 4 igen, egyhan gú

II. NAPIREND

Javaslat, az Első Eneľgia.beszeĘési onkormánvzati Táľsulás létesítő okiratának
módosítására

Hiszékeny Dezső: A Társulás azon tagtrainál, ahol uéitozás volt a képviseletben szfüséges a
létesítő okirat módosítása. Javaslom, hogy a kooľdinátorthatalmazzafe| a Társulási Tanács
az adatok be szeľzé s éľe.

A Társulásĺ Tanács elntikhelyettese megállapítja, hogy a Táľsulási Tanács
hatá'ľozatképes.
1212011. Gv. 13.) ENTÁR TT. sZ. HATÁRoZÄTz

Az Első Energia-beszerzési onkormĺányzati
Társulás Társulási Tarrácsa felkéľi dr'. Kiss
Noľbeľt koordinátoľt, hogy Budapest Fővaros
VII. kerület' VIII. kerület, XV. kertilet,
Százha|ombatta és Pécel esetében a személyi
vá|tozáspl<ĺól szó]ó- okiľatokat szetezze bę és
módosítŁ=..c-fuélyi változásoknak
megfelelően a létesít.ó::gkiľatot.
Szav azati arźny : 4igffi;egyhárgú
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TII. NAPIRENI)

Javaslat az Első Energia.beszeľzésĺ onkoľmánvzati Társulás 2010. pvi kiiltségvetésének
véerehaitásáľól szóló beszámolí elfoeadására

Az előteľjesztéssel kapcsolatban kéľdés, észrevétel nem volt.

A Táľsulásĺ Tanács elniikhelyettese megáIlapítja, hogy a Táľsulásĺ Tanács
határozatképes.
|3l201I. (Iv. 13.) ENTÁR TT. sZ. HATÁRoZLTz

Az Első Energia-beszeruési onkormanyzati
Taľsulás Taľsulasi Tanácsa elfogadja az EIso
Energia-beszetzési onkormanyzati Taľsulas
2010. évi költségvetésének végrehajtásáĺól
szóló beszámolót.
Szav azati uźny : 4 igen, egyhangú

IV. NAPIREND

Javaslat az Első Eneľgia-beszeruésĺ onkoľmánvzati Táľsulás 2011. évi eľedetĺ
előiľánvzataĺnak elfogadására

Hiszékeny Dezső: Az kásbanmegktildott előteľjeszté st azzaI egészíteném ki, hogy az e|őző
iilésen sztiletett döntéseket cé|szer(i megjeleníteni az idei kĺiltségvetésben. A kiadási oldalt
javaslom kiegészíteni akozbeszerzés lefolytatásźůloz felkért gazđasági tríľsaság díjával és a
koordinátor đíjával. A kiadási oldal ennęk megfelelően 3.400.'000 Ft összeget taĺ:ta|maz.

Szikszaĺ Zso|tz Az ENTAR vezetését a XIII. kenileti Önkoľmányzat \átja el, mint
elnökhelyettest adó tag. Cé|szeľiĺ lenne, ha apéĺ:zťlgyi bonyolítást is átvenné a XIII. kerĹilet.

Hiszékeny Dezső: A kiadasi oldal figyelembevételével célszeľú lenne a fennmaradó összeg
bankszímlan tĺĺrténő lekötése. A biĺonsági tartalék érdekében javaslom 1.500'000 Ft
lekötését.

A Táľsulásĺ Tanács elnökhelyettese megállapítja, hogy a Táľsulási Tanács
hatáľozatképes.
14ĺ2011. (Iv. ĺ3.) ENTÁR TT. sZ. HATÁRo ZATz

Az Első Eneľgia-beszerzési onkormanyzati
Taľsulás Táľsulási Tanácsa elfogadja az E|ső
Eneľgia-beszeruési onkormáĺyzati Tarsulás
201I, évi eredeti eloirźnyzatait.
Szavazati aúny:4 igen, egyhangri

Hiszékeny Dezső
Elnökhe1yettes

dľ. Kiss Norbeľt ..'
jegyzőkÓnywezető

Sżikszaí ZEoIi..
Taľsulási Tanács tagja

::-;.. . ',,.,-.::.16ł:
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Bĺz.dat. EÖk.szSz. Partner megnevezése

;,jir:il,:'lli,,i.i
r' I ili: i i': I rlli, !i: .''l ĺ '' ] |lll] ] i

; i lili il i, {, lii rj,Hlfi i i

éś '$zámviteIĺ alťänds

,i
.l

4 1 0 1ENTÄR

55229L-
55229L_
5612L3-
5brtr3
46Ą25o2010.01.08

zer 2013

20L0,02.03

2010.02.09

20L0 .02 .09

2010.03.16

2010.03.17

2010.03.17
2010.03.31

201 0.03.31
2010.06.30

2010.06.30

20L0.08.17

20t0.09.2Ą

2010.09.30

2010.09.30

20ro,12.31
20t0.12.3L
201-0.L2.3r

4 10 ]. ENTÄR

rl

ii
I

9L2292_
55229I oKEoN zrĽ. i

-.:; 
ĺ ||.ii561213 ..!łoKFoN zrť. |,i :

i912292 .OKEON zrt. i

552291' : oKFoN zrť. 
i'

561213 'lon.o* z'u. : ĺl l l

I : il: ;55622 .iOTP Bank'lNvrt'r' r,. ,,. , !..HIt:i ,. 
i91624I ' .!iIoľp 

eank]lŃÜrŕn'lI..i : l.|.ľ:55622 ,|OTP Bank lNvrti
91.62Ą1' ioľp gank lľvrt.
g1.6?ĄL , ,in.ste narir Hungary Nyrt.
9r624L Raĺffeisen Bank zrt.

l

55622_ OTP Bank lNyrt.
9L624I_ OTP Bank Nyrt.
55622- OTP Bank Nyrt.
9L62Ą1.- oTP Bank Nyrt.
9812L-

SUM},íA:

Eseti partner
OKFON Zrt.

Számlakartonok általános lekérdezése

Tartozik

Mindtss zesen:

r.,806, ?01.3s

12Ą ,0L0 .28

451, 675. 33

3L , 002 .5't

0.00

0.00

1,539,000.00

384, ?50.00

0.00

1,0r.9, 000.00

254,750.00

9, 357.00

0.00
2,'100 .00

0.00

0.00

0.00

3, 250 . 00

0.00

2,'100.00

0.00

0.00

5,628,896.53

KÖvetel

iir ;rl

l'. i.ĺ
: :;i

1, 806,70i..3s

L2Ą,0L0 .28

451,675.33

3r,002 .5't

2,000,000.00

350,000.00

0,00

0.00

180, 000.00

0.00

0.00

0.00

4,798.00

0.00

230.00

86,27't .00

12, ss8 . 00

0.00

607.00

0.00

634.00
1 q2? ?Ęn An

6,912,243,53

,I

,ii,r.,li'i,,,r
: l':'l,irir ;l.lr

I 1l iifi i I iir : 
1fr 

iiiilr:il
il 

"

ToEz:fok0054'1st / BESZIM.MELLEKĹET 1. oldal
201,3/02/LB i.0:40:49

, 
jiil 

liil'j

..ĺ...

.ĺiliłil

iĺ{|ľll1

'li
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2010. múrcius 2-ún
14 óľakor megtaľtott iiléséről

Az iités helye: Budapest VII. Irerület Erzsébetváľos Polgármesteri Hivatal
Budapest l4]. kerület Erzsébet ĺcrt. 6. I. emelet Tąnácsterem

relen vannak: Gergely József,Hiszékeny Dezső, Haller Miklósné, Dr. Benkovics Gyula, Dľ.
Székely Attila, Kovács Ärpaa,Kovács Lájos, Yargalmľe, Schleisz Sárrdoľ (delegáltak)

Meghívottak, venděgek: orban Gábor (EMFESZ), Bagitová Nikoleta (EMFE5Z), oláh
Károly (EMFESZ), Székely Anna (xlil. keľület)

Tdvol maľadt:Hvnvald György, Dľ. Tóth Józset Dr. Gotthaľd Gáboľ

Dľ. Szabó Lajos Mátyás koordinlítor

Az iiléstvezette: Gergely József elnök

Je gł zőkii nyv et v e zette : Mogyoró si-Filep Szilvia

Gergely József
Köszönti amegielenteket, és azELső Energia.beszeruési onkormányzati Tarsu1rís Tarsulási
Tanácsának 20|0. mĺírcius 2-ai tilését megnyitja.

Az.aLá]rt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az iilés hatfuozatképes; a VIII. keľrilet
szakértői szinten képvíselteti magát. Jelen van 5 fő szavazati jogu deIegrílt.

A tisztelt Tanácstagok a meghívoval egyiitt kézhezkapüík a mai iiIés napirendjére vonatkozó
javaslatot, kérđezi a jelenlevőket, hogy kíván-e valaki łĺttonaxi a napiľendi pontokon?

Nem kíván senki változtafrli, ezért szavazástateszifel a napiľendi pontok elfogadasát.

|ÍegálLapítja,h9w aziléshatérozatképes, jelen van 6 fő szavazatilogú delegĺált.
A szavazás eredménye 5 igen 0 nem 0 taľtózkodás.

hogy mai

2.)

3.)
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EIsőEnergia-b^,",,ě,iJÖE,Í:n1,"?,:,ľil,{"ľdsrfu ulĺstTanúcsdnak

1. Napirendipont
Az ENTAR és az EMFESZ 2010nL gdazolgdltatósí szeľződéskötéseinek
tapasztalataí

Geľgely Jĺízsef
Kérdéssel fordulna az EMFESZ képviselőjéhez,. A legrrtóbbi Tanácsiilés utián voltak az
intézményi szerződéskötések, érdeklődik, hogy ezzel hogy állnak?
Megadja a szőt orbrĺn Gáboľnak az plvĺľ.ÉsZ kereškedelľni ilz|etagának vezetőjének a
vźiaszađá.sľa.

oľbán Gáboľ
Köszöni szépen a meghívást. Az utolsó decemberi taIáIkozźtsuk óta eltelt időszakról nagyon
ľĺividen beszĺímolna. Akkor egy utolsó előtti tegyeztetéstfolytattak, majd, aztkövetően egy
végső árajánlatot raktak le a Társulás elé, amelyet örömmel vettek, hogy elfogadták. A
szeľződéseket intézményi szinten az EMFESZ elkészíte|te, sajnos az a|atási p'o"éd*u 

"gykicsit elhúzódott, de az összes intézmény réŚz&e a hatrílyos szerződés a1éúwa kipostlŁasľa
kerĹĺlt. Tulajdonképpen egyetlen operatív kérdés maradt, hogy ezeket a szeruoáéseket az
lntézmény ek Észér őI a]źúrv a vi sszakapj ák
Az igazság az, hogy egy éves szerződés után operatív, negatív tapaszta|atokról nem tud
beszámolni, tehát gyakoľlatilag azt a kanosszát, arnit az e\ső szerzłiđesek soľĺán meg kę1lett
tenrli azt mindkét fél megtette, és gyakorlatilag misem mutadajobban, mint, hogy a második
éves szerződések elkészítése néhĺĺny munkanapon beltil megttiľtént.
Ő személy szeľint csak pozitív iapasna|atokat tuđ mondani a most hatályos, illetve az
intézmények íĺltď aláitás a]att \évi5 szerződések kapcsán. Szívesen váůaszol báľmilyen
kérdésľe.

Gergely Jĺízsef
K&dezi a Taľsulási Tanács tagtrut,hogy van-e valakinek kérdése?
Megállapítja, hogy vďószínűleg mindenhol minden ľenđben zajlott, majd megadj a a szót dt.
Szabő Lajos Mátyrísnak

Dľ. Szabó Lajos Mátyás
Először is köszöni azt a leveLet amelyet néhany hete a polgránĺresteľek részéľe kĹildcjtt az
EMFESZ, mintegy megnyugtatásul a cég helyzetével, illetve a szoIgáltatás biztonságávď
kapcsolatosan. Mindezek ellenére az EMFESZ köriili hírveĺés nem ak* csitulni, es izt is
tudják, hogy megjelent és életbelépett a múlt héten egy kormányrendelet, hogy a
gázszolgeltatók bęđől ésének esetére mit keIl tennie az EĺergiaHivatalnak
Szeľetné megkéľđezni, hogy mí ahelyzet az EMFESZ-szeI? A most megkötött szeľződések
garurfi a|tsága mennyiľe b izto s ított?
Valamint ő küldött egy a, VII. kerĺiletben a Kamara elntjk asszonya' vagy részle gvezetoje
tészétő| egy panaszos levelet, meIybeĺr szrímla^; igqz'hogy ezt a Nagy Attiláéknak ktĺidt., á.-
annyít kérne, hogy figyeljenek mar o.da, ez đ q

i ,.; r, :=: :

_.-;;+anaszÍa.

" .5-.- Geľgely Jĺízsef
. ..',... . . ..'..* _Megadj a a szőt v źůaszadásra orbĺín Gll-boľnak.

agy Attiláéík figyelmét hívjak fel ene á
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EIs ő E nerg ia- b eszerzési o nko rmdnyzati TĺźrsultÍs Túrsullźs i Tandcsún ak

oľbán Gábor
Az EMFESZ sosem zárkőzottel attól, hogy báľmely a trírsaság köľül kiďakult helyzetet,vagy
azt ert e|emzo újságcikkeket kommentáLja, Most is azza| a megnyugtató éľzéssel jtittek ěí,
hogy an, a megnyugtató levelet, aĺri Gőczi ur személyesen küldött el a Táľsulás iagjainak
vezetói tészéte, azt váLtozatlanul megerősítsék. Más részről ő személy szerint 

"I,he, 
u

kérdéskĺjrhoz anrryittudhozzátenni, hogy a napi mtĺködés szempontjából az EMFESZ sokkal
kedvezöbb helyzetben van, mint amjt az újságcikkek lefestenék. Aľni a Tlíľsulas tagjainak
szempontjából lényeges: az EMFESZ ftildgazszá||ítźsi szerzódésekkel rendetkezik. Jelen
pillanatban és gyakorlatilag az elmúlt időszakban sem volt olyan EMFESZ ügyfét, ak;_ azt
éĹIította volną hogy az EMFESZ szeľződéses kötelezettségének nem tett elěget. Minden
egyes grízkontľaktusuk kétszeresen ful van feđezve, vagy a teljes ügyféligényiikhozképest
kétszer akkoľa forľásmennyiséggel ľendelkeznek. Elmondhatja měg, hőgy az EMFE5Z
nyeľeségesen mfüĺidik,2010. első két hónapjában is jelentős nyereséget tudott termelni.
Nyilvan ezek mellett az operatívan megnyu glatő tényezők mellett változatĺanul jelen vaĺnak a
két tulajdonosi köľnek avitái,perei melyek napiľenden taľtjĺĺk az EMFES Zngyét.
osszességében ő meg fudja er8síteni Gőcziurlevelét. Fel tudja ajánlani változatlanul _ ahogy
ezt minđen tigyfeltĺkkel szemben kötelességĹiknek érzik -, hogy továbbra is folyamatosän
tájékoztatjzk. a Polgármesteľeket. Nyilvanvďóan van egy ktilső kommunikáciőja a cégnek,
amit olvashatlrak a sajtóban, de ezen fulmenően báľmilyen megkeresésre, akĺáľ ĺĺa"uu", *e'
személyesen teľmészetesen az EMFESZ azoĺlĺaI rcagál. A Tanács tagjainak rész&e az ő
személyes ajénlatakiilönösen él, hiszen az első önkormányzatí szerződĺitt partnerfü'
A kormányrendelettel kapcsolatbarL.. aZENTAR egy viszonylag speciĺílis Ĺelyzetben van, ami
azt jeleĺÝi, hogy gyakorlatilag az ENTAR szeruődött intézményeinek 100 %-a egyetemes
szolgáltatasľa jogosult, és mint ilyen egyetemes szolgáltatásra jogosult intézmény, ba*'iko'
visszatéľhet a szabaďpiacről az egyetemes szo|géůtatő ellátasi kötelezetts égébe:, Eddig a
ťo|dgaz piacot szabźiyoző törvények, végľehajtási ľendelet, tizemi és kereskedělmi szabáIýzat
ezt a folyamatot egyáltalán nem részleteńe _ a kormĺínyrendelet ezt pőtolja, Ezt o tĺgy
értékelné _ az tnténĺények szempontjából -, h'ogy gyakorlatilag tovább növeli az el|atiši
biztonságot. Szeľetné megerősíteni, hogy maga a ťoIđgźz piac felépítettsége okĺín is az nem
fordulhat elő, hogy bármely intézmény ellátatlan maľad. Én. gyäkorlatilag ez a
kornrányľendelet kĹilöntisen résztretesen tagla|ja, 'i

A számlareklamációval kapcsolatosan nem tud ľeagálni, sajnos előfoľdulhatnak ilyen esetek,
teľmészetesen ki fogiak vizsgálni, és ha cselekedni ketl, akkor cselekednek.

Gergely József
Megköszöni a tájékonatást oľban Gáboľnak, de ő tulajdonképpen ott Iát pľoblémát, hogy
amikor ez a Tĺĺľsulás indult elég sok energiát fordítottak aľra örrkormźnyzati.oLdďľól is, holy
a tészt vevők ne csak önkormĺínyzati intézmények legyenek, hanem a lakosság kt'ľéből is
csatlakozzanak. Azoknak az újsághíreknek a iömege,-amely az EMFESZłőĺ sző|, nem
kĺinnyíti meg a helyzetet, hiszen az emberek nem szívesen csatlakoznak oda, ahoi- aú.téLtjak,
hogy állandóan vihar van. Másrészt tĺgy ľeklámozni ezt a lehetőséget, hogy itt olcsóbb

:!::-:j. gázszolgáItatás van, elég nehéz' hogy közben..|..: gkörii1i vitláktól hangos 
-a 

sajtő. Az a

... pľomotáljrák a céget a lakosság felé. Úgy gondoljá, hđey a múködés szempontj ábóI egyá|tďán
. ''-.1".- nęm mindegy, hogy nyugodt körülmények között leh1ľt-e.dolgozni vagy sem. )'.:....

-..'-=,Kérdez-i aTanácstagsait,hogy kívĺán-e v.alaki méghó:aÁsző|nt atémához? ';'.;:'''
=::p[ęgądja aszőt Székely Annanak. |:::." 'í-': . ;:--:' '.]

i:=- -.-'-_.- döľvényből adódik, hogy az ellátási kritelezettsffi1 is megvan 
"gy 

ádot fo$yasaóvárř_-
' . .'.Ł!-żepbęn, ha báľmi történik, de minđęn eset."-'iz'tĺÉń. u, u.Ě"Iyzet, 

-amikoľ 
,jó- szĺńeĽl--
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Székely Anna
Jelezru szeľeülé, hogy náluk a XIII. keriiletben nem fog ilyen gyorsan menni a
szerződéskötés, meľt a Gázmuvek kiilönböző akaďá|yokat gcirđít a szerződésbontásuk elé. A
maguk részéről mindent megtesznek, de sajnos jelenleg nem rajtuk múlik, hogy mikoľ fud
minden intézményfü leszerződni az EMFES Z-sze|.

Geľgely József
Megadja a szőt orbrĺn Gábomak.

oľbán Gáboľ
A Társulĺás tagjai köáil két speciális eset van, az egyik a VIII. a másik pedig a XIII. kenilet.
Amit ő decemberben ígéľt a XIII. kerületnek, hogy a belépés időpontjä nyitott, tehźú, ha az
intézményeknek egy része tud csatlakomi, vagy kiilönböző időponiokban fud csatlakoani, ők
azt ís tudják vállalni. De nyilvánvďóan mindenkinek az az &đeke, hogy egyszeÍte' a lehető
legkevesebb munkaerő rĺífordítássď fudják eú. a fo|yamatot meglépni, áe teňnészetes en ez a
keľĹilet és a Fővaľosi Grízművek közĺjtti egyeztetéstől fiigg. o vátiozat|anul fenntaľtja, hogy
amikor ez a folyamat kezfuvIt, akkor fudják fogadni a korábban leegyeztetett szęrzoďés
paraméteľei között a kenilet intézményeit.
A VIII' keriilet helyzete kissé bonyolultabb, mert ott az RFV.veI egyeztettek, de nem tudnak
tovább jutni. Azt az íg&etet teffék, hogy az onkoľmĺányzatnak az illetékes vezetőivel leülnek
és megtĺĺľgyaljek a köztiik Iévő szeruődésnek a fenntaľthatőságát. Eú a vezéngazgató ígéľte
meg két hete, remélik, hogy nem fogiák elfelejteni.

Geľgely József
Megadja aszőtDr. Szabó Lajos Mátyásnak

Dľ. Szabó Lajos Mátyás
Tehát két hete voIt az RFV vezetőjével egy megbeszélés a VII. kerriletet illetően. Ez mit
jelentett akkoľ? Ez a megbeszélés kommentĺílhatő ugy, hogy lépjen a kerĹileti önkormányzat
vezetése?

Geľgely József
Megađj a a szőt v źtlaszadásra orbĺín Gábomak.

oľbán Gábor
o azt kérte az RFV vezetőitől, hogy azt a szeruőđéses kapcsolatot, ami, egytésnőI az
EMFESZ előtt nem ismeľt a VIII. kerĹilet és az RFV köztjtti szeruódés és nyilván ennek a
gźzbeszerzésľe való hatása, próbáljak \ezźłni, végig egyeztetĺĺ olyan foľmában, hogy
gyakorlatilag kerúljön végleges eldöntésre, hogy a génbeszerzés az RFV ľészéľől fog töľténři,
vagy közvetlęntĺl az onkoľm źnyzat ńszétő| az EMFESZ-tőI.

Geľgely Jĺĺzsef. .. ]..:1.':+:

Mesadj a a.. zót"]lffil*"l '-----rc_-

IIalIeľ Miklósné
A helyzet t,hogy ąmikoĺ.elinüilt az ENTAR kozbeszeruése, ők írásban leĺy.ilát-ko ńattźk és
elmondtakj,tt.'l$,.hp-gy..éä4ll' kertilet nevébęn az RFV kĺiti meg a"szeruőd,é.í;'.6*] 

'ĺnaĺghangońattźk; atargyalásökon is, illetve a Tanácsüléseken is, és a kiírásba is beleiłéľtĺlt.



JE G YZ ÓKÖ NYV
EIső Energia-beszerzési onkormónyzati Túrsultźs TdrsulĺÍsi Tgnácsdnak

2010. mdrcius 2-dn 74 órakor mestartott üléséľdl

Gergely Jĺízsef
Megadja a szőt Dr. Szabó Laj os Mátyásnak.

Dľ. Szabó Lajos Mátyás
o úgy gondolja, hogy meg kell felelni a kiírrĺsnak' Nagyobb nyomást kellhelyezni az RFV-re,
hogy alétezo dtintést, hogy az RFV az ENTAR-on beliil lefolytatott eljarás eredményeképpen
kialkudott ríľon köti a VIII. keľület intézményeiĺe a gázszolgáltatói szerződést. Szeľinte erľĺjl
nem kéne tovább vitatkozní. hanem mes kéne kötni ezeket a szerződéseket.

Geľgely Jĺízsef
Megallapítja, hogy nincs több hozzásző|ő, javasolja atájékoztató elfogadását.
Megállapítja, hogy az ülés hatźlrozatképes, jelen van 5 ťo szavazati jogu delegált.
Atájékoztatőt 5 igen 0 nem 0 tartőzkođással a Tanács elfogadta.

6/2010. 0II.2.) sz. ENTAR hatáľozat (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazat)
Első Energia.beszerzési onkorményzatí Tríľsulĺís, Tĺírsulasi Tanácsa úgy dont, hogy az
ENTAR és az EMFESZ 20I0lI1. gźzszolgríltatási szeľződéskötéseinek tapasztalatakól szóló
táj ékoztat;őt elfo gadj a.

Gergely József
Megköszöni az EMFESZ képviselőinek jelenlétét, a lakossági panasszal kapcsolatban annyit
hozzźtfilzne - bĺáľ netn egy Tanácsülés témája _, de szereüré, ha a panaszos minél előbb
érdemi vźt|asztkapna.

Az EMFESZ képviselő i tźry oznak.

2. Napirendipont
Az ENTAR 2010. évi kiiltségvetése

Geľgely Jĺózsef
Az Alapítő okiľat I5., 1'6. pontjából lźúszik, hogy a költségvetést a Taľsulási Tanáos hozza
meg és a végrehajtással kapcsolatosan ezen beliil az elnöknek van intézkedési joga. Ezért
kéľte fulajdonképpen a mai Tanácsiilés ĺjsszehívását.
A 2010. évi költségvetés két részbőI źĺl, a f009. évi tényleges helyzetĺrek megfelelően
módosítani kell a 2009. évi tźnyzatokat és utĺĺna ez alapjén a 201-0, évi költségvetést
megallapítani.
Renđkíviili befizetésre nincsen sztikség, egy teljesen normális kiadási, nęm bevételi, hanem
meglévő pénzzel rendelkező költségvetésről van szó.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény?
Megadja aszőt Vaľga Imrének.

.;;Ę:arro_l yan sző, hogy f miltió Ft-ot be.fizettek min. dďýájan, mint tarsult tagok és így |ett az _-

: '='.palyaztatás miatt az eređeti e|őitányzat a teljesítésnéłi-hogy,ez1hogyjon ki és ĺnitől 4 42I E ..

.'.',.^'.]:ił=EÍ-ezL nem éľti; és igazáhőI aú. sem, hog.y."hogyďn':ffi"ť.péĺuügyiteg a Tanács. Tehát mennyi a="'.''
.::. taľtďék 2}I}-ben, és ha újabb pá|yázatrt akamak kifiái akkor.annak a költségeit tuđjak majd - .

feđezru és aztkövetően marud'majďpénz,vagy nem maĺad?

!!.;.. l. : ".': :



JEGYZőrolvvv
Első Energia-beszerzési onkormĺÍnyzati TúrsuttÍs TtÍrsutlÍs i Tanúcsdnak

2010. mdrcius 2-ún 14 őrakor meqtartott ĺiléséről

Geľgely József
Megadja aszőtdr. Szabó Lajos Mátyásnak.

Dr. Szabó Lajos Mátyás
Tehát a2009, évi maľadvźny u egyik, a másik a 2010. o direkt itt ľĺíkérdezett, hogy 2010-
ben az a bizonyos péceli befizetés, ami 2009-ben éľthető okok miatt nem történt meg, 2010.
januĺáľjĺínak elején megtöľtént. o ĺgy |źťĺja' hogy ezt a téný ez az arLyag nem rögzíti, tehát
egyszenĺen 2 millióval többjfü van.
Szerinte a 2009-es arLyag ľendben van, de a 2010-esné1 nem látja a2 miIliő Ft-os bevételt.

Gergely József
A Zla előterjesĺés aľľól szól, hogy gyakorlatilag a maľadvanyból csinálnak költségvetést,
előszejr az ehheztartozőhatarczatí javaslatot teszi fel szavazźsra
Megállapítja, hogy az ĺilés hatáĺozatképes, jelen van 5 fő szavazati jogú delegált.
A Tanács 5 igen 0 nem 0 taľtózkodássa| az alźhbihatźltozatothozta:

7/2010. fiII.2.) sz. ENTAR hatáľ.ozat (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazat)
Az ENTAR Taľsulási Tanácsa úgy đönt, hogy a Társulás 2009. évi taľtalék e|őkźnyzatźń
f.209 ezer Ft-tď csökkenti, és ezzel egyidejiĺleg a dologi kiadások e\óbźnyzatát azonos
összeggel növeli, továbbá az irúézményi miíködési bevételeken beltil 14 ezet Ft kamatbevételt
teľvbe veszi, és ezzel egyidejiĺleg a dologi kiadásokon beliil a bankköltség kiadasi
elők ény zatát azono s ö s szeggel megemeli.

Felelős: Geľgely József elnok
Határidő: azowĺaI

Gergely Jrózsef
Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ENTAR' mint önrí]lóan miiködő költségvetési szerv f0I0.
évľe vonatkozó költségvetési keretét Budapest Fővĺĺros VII. keľiilet Erzsébetvríĺos
onkoľmanyzata 3312009. (KII. 18.) rendelete taľtďmazza. A Zlb e|őtĄ,esztés 1.: száľnú
hatźĺtozatíjavaslata ennek elfogađĺásĺíról szól. Budapest Főviíros VII. kertilet Eľzsébetvaľos
Képviselő-testtilete 2009, december 18-án alkotta meg a 2010, évi rendeletét, tehát az,
ENTAR költségvetési előirĺínyzatok nem hrtaLmazhatjáka}}I}. évibeťĺzetéseket.
A 2 lb előterj e szté s 1 . s zámú hatarczati j av as|atát teszi fel szav azásr a
Megállapítja, hogy az ülés hatźrozatképes, jelen van 5 fő szavazati jogú delegĺílt.
A Tanács 5 igen 0 nem 0 taľtózkodássalaz alábbi hatérozatothońa:

8/2010. (TII.2.) sz. ENTAR hatáľozat (5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazat)
Az ENTAR Táľsulási Tanácsa úgy dcint, hogy Buđapest Fővĺíľos VII. keriilet Eľzsébetvaľos

.-. -..- 
t j= -

Gergely JQzsef ,=-=

A 2ĺb ělotąéśżtes ińdoklásából. kidertil, hogy a 20IO. évi terveżéśi munkát 
.đś 

ä ľendeteĺ
tetvezet elfogadását követően további 2.000.000 foľint csatlakozási díj _ Pécel _ és f.374

6



IE G Yz ő ro rĺvv
E ls ő En er g ia-ĺ e1ze,ys i"ń ň,-,"y ii,i rd^ ",:::Í,;ľ;:;: ;,n 

lÍcs dnak

2010. mdrcius 2-dn 14 órakor

forint kamatbevétet folý be .a Taľsul b' Péy,:?:1Wi 
szźmltĺjtra.A,2. sztmit

ň;;i":ä"k""kabevéĺLtet,nekazj::1:ľ:'*;::j;
ľäiliil"1ľää;.';äúh",á'"i:,i*"ľ'':y.::-'.*T:"y:i;1
f'3#'iilľ,T''ff }í'íffi łű:ŕ,;:;;,;Ti1ľľ-TĽ::::#iT*:gudelegált.
ľi'#1'J!itä-ďff đl"ná'r."aássäIaza..źbbíbatźrozatothońa:

9/2010.GII.2.)sz.ENTAjBh.atáropat(5igen,0nern,0tartózkodottszavazat)
Az ENTAR ľu,s,íusi Tanácsa o*' äáfi;, o"p, i 1*^.ua. 

2010. évi pénzmaĺadvany

igénybevéte1 bevéte1i e1őiźnYzatät tggó ",ęt 
rłĺ niiueii, e' ezzeI egyidď1úleg a dologi

.ň"Jä'"t 

"ro 
ir źľry zatát az ono s o s sze g gel növeIi.

Felelős: Geľgely József elnök

Határidő: azonnal

3. NaPirendi Pont
Egebek

Geľgely József 
ho gy azErzsébetvarosi Képviselő-testiiletnek pénteken

ľ"x;'"#ilľ:ä.ä?#ľ|"ä:f;äľÄiľp",1äkäá''+';e;;i.á'"ĺ,oupi,Ĺ.,a'.t.otĺ.ł
módosítások a jogszab ź,'yí vtltoz*or.iläŕ."."ääi"**.eg"..Ĺ. A kiosztott anyagban a dőlt

ffäí'"ůTä,"'ľ#"#ľ,t* hozzászőIźĺs, megköszöni a Tanács munkáját ésbezźĄaaz tilést

Kmf. 1.P
GerjeĘ József

elnök

A j egyzőkönyv hiteléĺil:

4^ :,-qJ [,4^-.łfi!fuKĺťll$s,il,#
jegyzőkönywezetö

-+r;J+:. - .. .-,-. "- , .,,,+i!+:::-.: - ,

:i:_.:...._-l.a.': =:-2

: ".'']:..' ..'i;;:+.ŕJl:
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BudapestEővárosVII.kerĺiletErzsébetvárosonkotmźnyzataKépviselő.testületének.- _ísnoo9. 
QilI. 18.) tinkoľmányzatiľendelete

aBudapestŕáoĺ.o.vĺI.ŕerületEľzsébetváľosonkoľmányzata--l- 
2010. évi kiiltségvetéséről

Budapest Fővaros VII. KeľĹilet Erzsébetváros onkormanyzatának Képviselő-testiilete az

tL|Lafihźt;ztaÍtásľót szólJ _ tiibbszöľ mđđosított _ Iggf. evi xxxvĺĺ. törvény 65. $ (1)

bekezdésében foglďt 
-fe|hataimaz"' 

"ňpi,ĺ" 

-uu9aryst 
Fővaľos VII. Keľiilet Erzsébetváros

onkoľmany zata 20l"i.*ĺ 
-ĺ-ort*ľetéséröĺ 

ä következő rendeletet alkotja:

ELso nÉsz

BUDAPEsT F.ovli.Ros vll. KERtJLET ERzsÉBETvÁRos oľronnnłľĺy zLT A
Y ZssvY 

Tóio. ńvĺ rÖĺ.ľsÉcvĺľÉsp
KIADÁ.sa.rľĺ.r ĺs ľffi=irinnłtr rođs szĺ,cuA HIÁNY nĺĺÚ'nľplo

ĺľřŕĺeľsffiďz,Lilłľłrľĺlnĺl.,.ÍMRENDJE
1.$

Budapest Főváľos VII. KerĹilet Eľzsébetváros onkoľmany zata 2OL0. évi kiiltségvetés

bevételi főiisszegét t4.329.0s7 ezeľ foľintb^n, a7'az

tĺo*ž.gyäiliio.iĺ'omszäzhuszonkilencezer-öwenhétezeľfoľintban,
hiányát6'496.090ezeľfoľintbaÍI,azaz
ľraĺniĺio-negyszízkilencvenhatezer-kilencven ezeľ forintban,

lĺĺaoĺsiľőosšzegét 20.Ĺ70.3L5 ezer forintban, azaz

r'ĺ'"ĺnii íĺo. 
"sy 

ł,á,h"węnezeľůaľorn s1Á4riz,eĺöt ezeľ foľintban,

Íinanszírozásĺ kiadá.oľ-6,."agJt-o".:ľ lé1ĺ,ĺattl !lt9te[ tłirlesz!ése,

r.o*j"y toĹ.io'r"'"teo 654.832 ezeľ foľíntbaÄ,a,Az'

hatszäijjwennégyezernyo|cszäzhatminckettöezeľforintban
äilapítjameg.

2.$
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A kiĺltségvetés címľendje, kiadási, bevételi' létszám előirányzatok

3.$

A költségvetés círnľendjét a 18. számú tźLb!äurrt."".iot hatfuoz'zameg.

a) A költségvetés címľendje két részből,4 ilIetve 5 jegyĺi számból és az intézĺnény vagy

felađat megj elöléséből á11.

b) A Budapest Főyáľos VII. Keriilet Erzsébetváľos Önkormanyzata :ľźľlyítétsa alálĺartoző

.önátlóan miiködő és gazdálkođó költségvetési szeĺvek az 1000 - 3000 számťr címeken
szerepelnek.

} Az öná]Ióan miík<'dő és gazdá{kodó költségvetési intémények címszama 4 jegyĺĺ.
Az önállóan m{iködő intéreĺéĺyek címszáma 5 jegyĺi. Az első négy számjegy
megegyeák annak az önállóan 

.miÍködő és gazdálkodó intéznénynek a
cínszámźtval, _ kivétel az ,E|ső Energia-besżeruésí Önkoľmanyzati Tarsulás'' és

az ERISZ _ amelyhez az alapító okirat szeĺint taľtozik. Az öttjdik szźlmjegy

soľszárľr.

> Az ERISZ.hez tłrtozs önĺállóan miĺködő intémények ha:maĺlilt, és negyedik
számjerye az ágazati szďsaai csopoľtosítást jeliilí, az első és mrĺsodik saámjegy
megegyeak az ERISZ mint önállóan m{Íktidő és gazdáIkodó :ľrtéaneĺy
címszátmź.ľ aI. Az ötöđik számjegy telephelyeik soľszámát j elöli.

c) A Polgármesteľi Hivatales Erzsébetvaľos onkoľményzatfeladataínak ehőkányzataita
4000:9000 száműcímek ľögzítik. Ezeĺr beltil a:

' } 4000.címen (4101-1) a Potglínľresteľi Hivatalho z tarnzn iinĺáttóan miíködő ,,Első 
-

Energia-besz-etzési onkormanyzatĺ Trársulásu tervezettkiadási előtźnyzata,

> 5000 címeken (operatív gazdálkoďási kör) az igazgattsi és egyéb felađatok, a "

testĹileti működes terłezétt kiadasa és az önkotmźmyzaIl felađatokÍroz kapcsolódó
hivatalí szakmai tevékenységek kiadasi és bevételi e|oirźnyzataí'

> 6000 címeken az ewes önkorľnanyzati feladatok tervezett kiađási etőltányzata,
ezen belül:

-;; ,' .,;.:.,;.5'--..
folyosított önkorĺmmyząfi--..JĘ- -

-t
,',J

J
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'onnĹs-sÖr, Pénztigyĺ és számvitelĺ alrendszer 2o13

imrend kÓd: 4].01 Idószak tÓ]-ig: 20O9o1'-2oO91.4 Ktgv.típ.2: K

Ióir. fszSz EIóir. fszsz
ElŐir. fszsz Telj. fszsz Megnevezése

552191_ 552291

55 552

556L2

55_
55_

6

Egyéb tlzemeltetési' fenntartási szo1gá1 ENT.AR

SUMMA:

556

55622

56111_ 56'121"r_
Jorrl JbIZIj

lb 5bl

,u- au*oo,

556

SUM}4A:

561_

Egyéb pénztlgyi szolgáltatások
SUMMA:

) 592-
5921.22- Mr1kÖdési céItartaték elóirányzat számla ENTÄR

59_ 592- SUMMA:

t9_ silMMA:

Ĺmrend kÓd: 4].01 Tdószak tÓ1-i9: 2oo9o1-2oo914 Ktgv.típ.2: K

Pénzforgalmi lista Ügyletkődonként

Megnevezés 1.: Kiadási szám}a

Vásáro]t termékek és szo1g. ált.forg.adÓ ENTAR

Vásárolt termékek és szo1g. ált.forg'ad6 ENTAR

SUMMA:

Megnevezése EIed. e1ői . egyenleg

ToEz: PÉnzforga]mĺ ' }st

1, 667, 000.00

1, 667 , 000 . 00

0.00

0.00

L, 667, 000 . 00

0.00

333,000.00

333,000.00

333,000.00

0.00
0.00

0.00

2,000,000.00

MÓdos. elŐi. egyenleg

ll
i i ,l

/ .IMREND ZSUZS.AA
t-

. , 20L3/02/r8
;ii,llill l, i tl,r r.

ffi.}ll'ii lii il iil,i]iľ.tli
ĺlíl.:l,i'llr:lil.
ľrii t , ,

ł i ; ' ;: 
.

jtl

3, 675, 000.00

3,675,000.00

r.4. 000.00

r.4, 000 . 00

3, 689,000.00

0.00

534,000.00

534, 000 . 00

534,000.00

5,?92,000.00
5,792.000.00

5.792,000.00

10,015,000.00

1,. oldal
09:1,6:37

3, 6;4,500.00

3,6:4,5.00.00

12, 072 .00

12,0'12 :00

3,6t6.5'72.00

225,

73Ą,
.li! ,

]ffi.;ał

illr,,',ilt :

il

!i

:i

ĺ
ril

r1f i

' 
Ąz).,

I

300.00

6oo. oo

.lr

ri'i

Ą

0.00
0.00

0.00

't2 .00
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)RRĹs-sTL Pénz gyi és számvite1i a}rendszer 2013

ĹmTend kÓd: 4].01 IdŐszak trl.ig: 20090L-2009LĄ Ktgv.t5-p.2: B

-Őir. fszsz EIŐír. fszsz
E1óir. fszsz Telj . fszsz Megnevezése

;- 46Ą-
4641'50 Ą64250

16 46Ą

6_ sUMMA:

9L6

9L6I4l- 9162Ą1'-

'1 916

mrend kÓd: 4101

Ml:ikÖdésĺ c'támogatásért.bev.elóĺr. he1y ENT.AR

SUMMA:

SUMI'ĺA:

Ál.lamházt.kívtilról szárm.egyéb kamatbev. ENTÄR

SUMMA:

rdószak tÓI-ig: 20090l-2009lĄ Ktgv.t1p.2: B

Pénzforgal.mi J.ista ÜgyletkÓdonként

Megnevezés 1.: Bevételĺ számla

Megnevezése Ered. elói . egyen1eg

ToEZ:PÉnzforgaJ.mi'Ist / cIMREND-zsUzsÄA 2. oldat
2OL3/02/LB 09:16:3?

2,000,000.00

2,000,000.00

2, 000, 000 . 00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

MÓdos. elóĺ. egyenIeg

2,000,000.00

2,000,000.00

2, 000, 000 . 00

14, 000. 00

14,000.00

14, 000.00

2, 014 , 000 . 00

Teljesítés egyienleg

I

2. OOD, olo o .

2,,0oo,0loo.'illi 'i' 1

3ilfr'ďoli.opo:...]ľill.lł. l],ĺi
l irł'gpł..l

ii 
i1,3P4 .

l:lll
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00
:

00
,1

ootll

:

;ll:'
i rilil "ltl

:14 r

00

00
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00
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'oRRĹs-soL Pénziĺgyi és számwitelí aIrendszer 2O13

lmrend kÓd: 41.01

.:ŐiT' fszsz E]Őir' fszsz
Előír. fszsz Te1j . fszsz Megnevezése

9811_
98

Idószak tÓ}-ig: 20090L-2009]'Ą Kťgv'típ.2:

981

imrend kÓd: 4].01

981_
SUMM.A.:

i:ldosszesen:

E\ŐzÓ évĹ elŐirányzat_, pénzmaradvány ig ENTAR

SUMMA:

IdŐszak tÓl-ig: 20090I-2009L4 Ktgv.típ.2:

Pénzforgalmí

MałnarraaÁa 1 .

Megnevezése

lista ÜgyletkÓdonként

Ered. e1Ői . egyen1eg

ToEz:PÉnzforgalmi.Ist / CIMREI.ID zsuzsA]i

0.00

0.00

0.00

0.00

MÓdos. elŐi. egyenleg

4 , 000, 000 . 00

: 20L3/02/18
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-8,001,000.00
-8,001,000.00
-8, 001 , 000 . 00

-8,001.,000.00

ii,,,iLl
TeIj esĺt'6s

3. oldal
09:16:37

egfenleg

4,028.000.00

11 i

ll ,l

0.00

0.00

0.00

0.00

6,43s,806.00

:

I 1.1 'll.riri'.
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vIÍ. ker GYŰ.]TI

FoRRĹsLsQL Pénztigyi és számvítelĺ alrendszer 2o].3

UgyJet]<Ôo

BĹz.dat' FÖk.Szsz. Partner megnevezése

410 j. ENTÄR

552291-
561211_

2009.03.31 55622 oTP Bank Nyrt. Budapest'i RégiÓ

2009.03.'31 91.62ĄL-
2009.06.30 55622- oTP Bank Nyrt. Budapesti RégÍÓ

2009.06'30 9162Ąl- oTP Bank Nyrt. Budapestí RégiÓ
2009.09.30 55622_ OTP Bank Nyrt.
2009.09.30 91624L- OTp Bank Nyrr,
2009.I2.1,I 55229I_ OKFON zrt.
2009.12.1,1, 56121,3_ OKEON zrr.
2oo9.L2,3o Ą64250- Budapest Eóváros xIÍI. Kerli]et
2009.1-2.3L 55622_ OTP Bank Nyrr.
2009.L2.3I 9L6241_ OTP Bank Nyrt.
2009.),2.3L 9812

4],O1ENTAR SUMMA:

lulĺndÖsszesen:

Számlakartonok általános lekérdezése

Tartozik

2,546,500.00

509,300.00

3,972 .00

0.00

2.700.00

0.00
2,'10O .00

0.00
1,128,000.00

225 , 600 .00

0.00

2,1 00 .00

0.00

0.00

Ą , 42l, Ą72.00

KÖvete1

0.00

0.00

0.00

5,936.00

0.00

3,083.00

0.00

2,9ĄI.00
0.00

0.00

2,000,000.00

0.00

2,3.l Ą.00

2,407,138.00

Ą,42L,472.00

ToEz:fok0053.]st / BESZÄM.MELLEKLET ].. o]dal
20L3/02/LB I0:3922't

Egyenleg Megjegyzés

ą , 421., 4.l2 ' 00

, 546'500.00 ÜgyletkÓd helyesbíťés '', .' '.
i,

509.300.00 ÜqyletkÓd helyesbí!és 
]

3,g.tz.oo BankkÖltség i l

.5, 936.oo ÁH-on kívtllrŐ\ szá{mazT kamątbevételek
rl,:. I, I .li2,'|00.00 Bankkoltsé9 .iffl..!'il..|| il I l]ł I'

-3, 083. 0o ÁH-on tĺvulJoiil]",áJ*",o l.amutne'ételel.
;.lll

z,.too.oo BankkÖttséj l||.,' | .. i]
tl , !l

_2,9Ąr.00 kamatjÓváírásj ' 
:i:

128, ooo.oo kÖzbeszerzési Ltia'a" ]efolvtatása
zzs, aoo.oo kozbeszerztqi' plĺaJa" leĺor!tatása
000'000'00 XITI. kerii].et Önkormányzat csatlakozási

2,'1Q0.o0 BankkÖItség

-2 | 3.l Ą' 00 kamatjÓváírás
407,138.00 E}ŐzŐ évi pénzmaradvány igénybevétele

0.00

Ą,ĄzI.Ą72.00

1,1

-2

0.00

l

I

l

,l:.1,il, : t'

'i|ĺ 
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l1ft i'ł'r lĺj

lilt I:lli:lriiĺ|l
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Ěďvaros VII. KeľĹilet Eľzsébetvaĺos offianýżá Ř Képviselő-testĹilete az...źilaÍnhíLztartasró1 szóló _ tĺibbször módosított _ I9gż,_€ýi.xxxvru. törvény 65. $ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmaztĺs..a|apjźn meghatźrozott jogköĺében eljárva noaupě'i
Fővaľos VII. Keľiilet Erzsébetvaľos onkórmźnyzita 2O0g. eví tcitsegvetéséről a következő
ľendelętet alkotja:

I

il

il

I

I

I

I

I

ELso nÉsz

BUDAPESľ rovÁnos vil. KERÜLET ERzsÉBETvÁRos oľxonľĺÁlw Z^T A
2009. pvl roI,ľsÉcvoľÉsrc

KIADÁSAINAK És ľľvÉľELEIIIEK ľoossznca, A HIÁI\-Y nĺÉ,nľÉrc,
ÉsrrľłľszÍnozfusÁľ.łrnĺońĺ,q.-,đĺ,MREii'DJE..-

1. $

(1) Buđapest Fővaľos V]I. Keľĺilet Erzsébefuaľos onkorm ényzata2009. évi ktĺltségvetés

bevételi főiisszegét 16.987.082 ezer forĺntb Ln, azaz
tizenhatmillió-kilencs zinny o|cv aĺÍlétezeľ-nyolcvankettő
ezer foľintban,
hiányát 2.839.396 ezeľ forĺntb an', azaz
kettőmillió -nyo|csztlzharminckil ęrrcezephátomszazkilencvenhat
ezer forintban,
kiadásĺ főösszegét 19.s04.276 ezeľ forĺntb an, azaz
tiz enki lencmillió-ötsz źnné gy ezer -ketto százhetvenhat
ezeľ forintban,
ÍÍn anszíľozási kĺadások összegét (hosszu lejfu atú hitetek törlesztése)

322.202 ezeľ foľÍntb an, azaz
háĺomszźahuszonkétezer-kettoszápkęttő
ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (I) bekezdés szerinti bevételi foösszeg e|őirányzat-csoportonkénti összegeit az I.
számu tźb|ázat 6. oszlopa szeľint hatfu ozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg e|ófuányzat-csoportonkénti összegeit a 2'
számű tźĺb|źuat 6. oszlop a szerint hattrozzđ męg,

(4) 
^z 

(|) bekezdés szerinti főösszegen belül a mtĺködési és a felhalmozási célú bęvételiés kiadási előiľányzatokat méľlegszeľtĺen, egymástól elktĺlönítetten, tájékońatő
jelleggel a 3. számú táb|źaat, az EĺzsébetľaľosiiGsebbségi Önkormanyzatok adatait
kĹilön-ktilĺ' n a 3 l a száĺrrí táb]rźaat taĺta\mazza'

Éw
#

"Ť

s.
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c) A Polgáľmest91Ĺ- Hivatal é5 Eĺzsébetvaľos tnkoľmányzat fela4atainak . ..=

előirźnyztltalt a4@04000 száłĺtl címek rogzítĺk. Ezen beltil a: . ';=:"Ě'..: :.-1:: 
| : ::?::

':::. -;-
> 4000 címen (4101-1) a Polgármesteri Hivata|hoz tartoző részben ĺjnállóan

gazdáltłodó -;ĘIŃ- Eneŕgiałesz erzési Önkoľmányzati Täťstilas'] Tęrvęzett
kiadási ęIőiráĺfuata,-. - :.

- - 
t-. 

-.'. -..--. - -....-.' 
j

> 5000 címeken (operatív gazdźĺkođási kĺir) az igazgatźtsi és egyéb feladatok, a
testtileti műktjdés tervezett kiadása és az önkoĺnárryzati feladatokhoz
kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előitźľ.yzatai,

> 6000 címeken az egyes önkoľmanyzatí ťeladatok tervezett kiadási e|olĺźnyzata,
ezen bęlül:

. 6100 címen ellátási szerződésęk alapjan nyújtott pélueszközátadások
államháztaľtíson kívülľe, valamint tamogatáséľtékű kiadások
eÍőirányzatat'

o 620I címen a költségvetési szerveknek folyósított önkormanyzati
tĺímo g atás e\ólr źny zata,

o 6202 címen az eLőző évi pénzĺraradvány átadźlsa (támogatás jeuegú
kiadás),

o 6300 címen a felújítasi feladatok előitźnyzata,
o 6400 címen az onkormźnyzati fejlesztések, bérlakásépítés elóirányzata,
o 6500 címen az önkormźmyzati fonásból finanszíľozott tfusashtuí és

lakás célú támogatások és kölcstjnok nyújtása e|őlĺźnyzatai,
o 6600 címen a2009-2018. évi fejlesztési pľogľaĺrle|őhźnyzata,

ftisebbségi önkoľmanyzatonként),

e\olrźnyzatai,

visszaťlzetése, kamatkiadĺás, kötvény tőketörlesztése),

taľtalék eLoirányzatu, ezen belül 7100 címen az altalános tartďék, 7200 és
7300 címen a polgármesterľe és a bizottságokra ttruhźnott céltartalékok
e|őiĺźnyzata,

Polgármesteľi Hivatalban tewęzett _ e feladatokon előiľćnyzott bevételekkel
csökkentett _ kiadásoknak és taľtalékoknak fedezetet képező önkoľmanyzati
bevételek, állami kiegészítések, vísszatérülések, támogatási kölcsönök
visszatéľiilése, valamint a finanszíľozási bevételek,

és kiadási e\oirćnyzatai szerepelnek.


