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Tisztelet Képviselő-testiilet!

Magyarországf0I4. évi központi költségvetéséről szó|ő 20|3 ' évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) hatérozza męE az önkormányzatok ktizponti kiĺltségvetési támogaÍását. A
tervezési, gazdá|kodási, e|számo|źtsi szabályokat elsődlegesen tV á||amhánarúlsról szóló 20II. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (xII.3l.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Avr'), valamint az źilramhánaftás számviteléről sző|ő 4lf0|3. (I.11.)
Korm. rendelet szabály ozza'

A kiitelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormźnyzatairő| szőlő 2011. évi
CI-xxxIX. t<iľvény (a továbbiakban: Mötv.) és az ágazati jogszabályokhatározzák meg.

A Képviselő-testĺilet az tnkormányzat f0I4. évi kĺĺltségvetési koncepcióját a 402lf013. (XI.06.),
valamint a 403lf013' (XI.06') számű határozataival fogadta e|. A f0|4. évi átmeneti gazdálkodás
szab á|y ait az 5f l 20 | 3 . (XII. 1 9. ) önkormányzati rende l et tarta|mazza.

ĺz ĺllt. f4. 5 ę) bekezdésę atapján a koltségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testtilet részére
tájékoztatásu| az a|źtbbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni,
melyek az e|őterjesztés mellékleteit képezik :
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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő-testülete számár a

Előteriesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testületi tilés időpontj a: f074. február 12. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Józsefuárosi
rendelet elfosadására

Önkormányzat f0I4. évi költségvetéséről szóló önkorrnányzati

A napirendet nyílt ülésen
szav azattobb s é g s züks é ge s.

kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített
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KÉszÍľprrp (ÜcvlNrÉzo NEVE): PÁRIS GyuI-ÁNÉ, MolNÁn ANTALNÉ, BóZSoNÉ KovÁcs Éva
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BprpnrcszrÉSRE ALKALMAS :

Yárosgazdálkodási és Pénztigyĺ Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi -

Határozati i av as|at a bizottság számár a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek a benyrijtott
kö ltségvetési ľende let-te rv ezet és annak mel lékleteinek elfogadását.
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1 . Helyi <inkormányzat koltségvetési mérlegét kozgazdasźryi tagolásban
2 . E|oir ány zat f e|használás i ütemtervet
3. Több éves kihatássaljáró döntések számszeriĺsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Közvetett támogatásokat

2014. évtő| az ŕt||amhŕtnaftás számviteli szabályai, valamint az Aht. előírásai az e|oző évhez képest
jelentősen megváItozott' melyek a költségvetés tervezését is érintik. Yźitoztak a kiemelt e|óirányzatok,
új rovatrend került bevezetésre. Ezek a módosítások az elemi költségvetés összeállítását is éľintik. A
működési kiadási e|óirányzatok között teÍvezett kiséľtékű tźĺrgyi eszközok a fe|ha|mozási kiadási
e|őirźnyzatok közé kerültek., továbbá a ťĺnanszírozási bevételek közé került az e|őző évi
pénzmaradvány fiiggetlenĺil attól, hogy az feladattal terhelt, vagy szabad.

Működési hiány továbbra sem tervezhetó.

A költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alkotása a, Aht.23. $ (1) bekezdésén alapul, mely
szerint a helyi önkoľmányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapída meg.

Az Avr.27 . $-a szerint:
,,27. g (1) Á jegyző a koltségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervekvezetőivel egłezteti,

annak eredményét írásbarl rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egleztetés eredményét a
polgármester a Szerýezeti és míĺködési szabáĺyzatban foglaltak szerint a képviselő-test,ület

bizottságai elé terj eszti.
(2) A polgórmester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgłalt

rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénziigyi bizottság írósos véleményét.,,

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a f0I4. évi költségvetés tervezete a
Yźrosgazdźtlkodási és Pénztigyi Bizottságnak történő kiktildéssel egyidejűleg megküldésre keriilt a

közalkalmazot1akat tömörítő szakszewezeteknek GÉĐ, a költségvetési szervek és a gazdasági
társaság vezetőinek, valamint a nemzetiségi önkormányzatoknak, melyet f014. fębrutlr 17. napján

tárgya|nak. A hatźrozatok, az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat
könyvvizsgźiőjźnak írásos véleménye a képviselő-testtileti i.ilés napjáig kiosztásra kerül.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezés során a Polgáľmesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és

a költségvetési szervek javaslataikban elkülĺjnítették az áthtlződő feladatokat' az átmeneti
gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben nevesített feladatokat, a kötelező, az źů|amigazgatási

és az önként vállalt feladatokat' valamint ezek megva|ősitźsához szükséges forrásigényeket.

A költségvetés <isszeá||ítźEźnźL| továbbra is azt az e|vet kövętttik, hogy a fejlesztési forrásokat

ténylegesen a fejlesztésekľe fordítjuk, működési feladatokat ebből nem ťlnanszirozunk, működési, és

költségvetési hiánnyal nem terveztiink.

Az onkoľm ányzat 2014. évi költségvetése

o ttrgyévi míĺk<jdési bevételek

r finanszírozási működési bevételek

összesen

o műkodési kiadások összesen

o finanszírozási műkodési kiadások

összesen

r működési bevételi többlet

o tórgłévifelhalmozási bevételek

o finanszírozásifelhaĺmozasi bevételek

összesen

14.544.832 eFt

6.71.4.753 eFt
f1.259.585 eFt

14.942.021 e Ft

5.785.805 e Ft

20.727.826 eFt

537.759 eFt

4.813.111e Ft

1.656.077 e Ft

6.469.188 e Ft



o felhalmozási, felújítási kiadások osszesen

o finanszírozási kiadasok

összesen

. felhalmozásihiźtny

Az Onkoľmányzat bevételi és kiadási nettó előirányzataf1.389.126 eFt.

A költségvetés nettó fóösszegébő| az źi|ami támogatás és az adóbevételek 40,6%o-ot, apénzmaradvány
I},4oÁ-ot (szabad 5,2%o, fe|adattal terhelt 5,2yo), az túvett pénzeszkozök, páIyázati pénzeszkozök
24,7%o-ot tesznek ki, a fennmaradő f4,3%o a saját működési és felhalmozási bevételek. Az EU-s
pá|yázatok, valamint a saját projektek (EUBZ, Teleki téri piac) kiadásai 5.462538 e Ft, ami a teljes
költségvetés 25,6%o-a. A műkodési kiadások artlnya 69,9yo, 4,5%o a további felhalmozási' felrijítási
kiadások aránya.

A 20|4. évi költségvetés nettó főösszege 3.496.353,0 e Ft-tal magasabb a2013. évinél, amelyet a
magasabb összegű pénzmaradvány és a magasabb összegiĺ pźiyázati pénzeszközok teľvezése
eredményezett.

A nettó költségvetési főosszegen beliil a kiadások megoszlása:

6.587.544 e Ft

413.403 e Ft

7.000.947 eFt

537.759 eFt

. kötelezo feladatok e|őfuányzata

. źi|ami9azgatási feladatok e|őirttnyzata

o onként vá||a|tfeladatok e|őirányzata

A nettó költségvetési főösszegen belül a bevételek megoszlása:

. kötęlęzőfeladatokelőirźlnyzata

. államigazgatási feladatok e|őirányzata

r önként vállalt feladatok e|őirányzata

12.I 02.5 8 1 eF t, (5 6,60Á)

196.|07 eFt, (LoÁ)

9.090.43 8 e Ft, (42,4%o)

I 4.3 0 4.9f9 e Ft, (66,9%o)

8.740 eFt,(O,IYI)

7 .07 5 .457 e Ft, (33,0%o)

I. A kłiltségvetési szeľvek beteľjesztett ktiltségvetésének ismeľtetése

Kiadások
A költségvetési szervek költségvetésukęt az a|apitő okiratban megbattrozott feladatok, va|amint az
előző években végrehajtott feladatbővülések és átszeĺvezések figyelembe vételével tervezték meg.

A szeméIyi juttatások, a munkaadókat teľhelő jáľulékok és szociális hozzáĄárulási adó
e|őir ány zatai nak teľvezése

A költségvetési szervęknél a személyi juttatások e|őirányzatán belül a béreket az engedé|yezett

|étszámra vetítve, a nullbázisú tervezési módszeľrel és bérfejlesztés nélkül állapítottuk meg. A
koztisztviselői illetményalap, a kcjzalkalmazotti pőt|éka|ap 2073. évhez képest nem vá|tozott,
ugyanakkoľ a minimálbér ĺisszege 98.000 Ft-ról 10l.500 Ft-ra, a garantä|t minimálbéľ összege
114.000 Ft-ról 118.000 Ft-ľa emelkedett 2014. januáľ l-jétőI. Ezen vá|tozás miatt valamennyi
költségvetési szeľvnél az e|ózo évi előiľányzathoz képest növekméný eredményezeÍt. z0|4. évtő|
jogszabźiyi vźitozźs miatt a dologi kiadásokból a reprezentźrció a személyi juttatások kĺjľébe, a
fizetendő 9ZJA, a rehabilitáciőshozzájárulás a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájálru|ási
adő előir tlny zatétba keru|.

Az alábbiakban költségvetési szervenként mutatjuk be a vźitozásokat.

A Polgáľmesteri Hivatal személyi juttatása a Képviselo-testület 484/2013. (XII.18.) száműhatźrozata
szerint 20|4. év január I-jétó| 8 fos engedé|yezett|étszámemeléssel került megtervezésľe. A személyi
juttatások e|óirtnyzata a Hivatal valamennyi fe|adattra vonatkozóan 740.897 e Ft, amely aze|őző évi
eredeti e|őirányzathoz viszonyitva 9,7oÁ-kal magasabb. A n<jvekedést okozták az engedélyezett
|étszámemelésen felül, a If20|-03 címen tervezett' háľom vtůasztás költségei, a nemzetiségi



önkormányzatoknál ellátott adminisztľációs feladatok megbízási díjai. Ez utóbbi összességében
többletköltséget nem jelent, mert a Roma onkormányzat f0|4. évi támogatása ezen összeggel
csökken'

A Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat személyi juttatásának teľvezése során a Képviselő-
testület határozatźúől eltéľően - 20|4. április l-től 15 fővel tĺ'rténő engedélyezetÍ. |étszźtmemelés -
2014. március l-jétol került teľvezésre a Képviselo-testület által meghatátozott bérekkel' Az
előrehozott létszámeme|ést az indokolja, hogy az új feladatokat az intézmény már 2014. március 1-
jétől meg tudja kezdeni, mely magasabb éves bevételi teljesítméný eredményez. Af0I3. évi eredeti
koltségvetés parkolási feladatok személyi juttatás előirányzatához _ me|y nem tartalmazza a központi
irányítás bérét - képest az emelkedés 9l,6%o-os, melyet részben a Közterület-felĹigyelet és a
Városüzemeltetési Szolgálat átszervezése, valamint a|étszámbővítés eľedményezett.

A Józsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Központ f014. január l-jétől fel'adatai kozé
tartozik a bolcsődei ellátáson kívül, valamennyi szociális és ryermekjóléti feladat. Engedélyezett
|étszáma 2013. december 31. napjához viszonyítva összességében nem magasabb 2014. évben. A
személyi juttatások e|óirźnyzata az SZMSZ-ben jóváhagyott szervezeti struktúra a|apján került
megállapításrą mely a 2013. évi e|őirétnyzathoz képest (két intézmény eredeti koltségvetési
e|őirźnyzata) |3,9oÁ-ka| magasabb. Az emelkedést az előzőeken kívül indokolją hogy a Képviselő-
testĺilet az intézményvezető havi bérét f0I4. januźlr 1-től megemelte, továbbá a LELEK-Program
feladatai a Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgá|attól átkerült. A közalkalmazottak jogźtllásráról szóló
1992. évi XXX[. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és ryermekvéde|mi źtgazatban

torténő végrehajtásáról szóló f57lf000. (XII.f6.) Korm. rendelet módosítasáľól szóló I9l20|4. (II.03.)

Korm. rendeletben foglaltakat af0I4. évi eredeti költségvetés nem tartalmazza, mert a Korm. rendelet
2014.II.6. napján lép hatálýa,így abérpótlékokra vonatkozó tervezés évközi módosítás lesz.

A Jőzsefvźlrosi Egyesített Bölcsődék feladata és engedélyezett |étszáma f0I3. évhez képest nem
változott. Személyijuttatás előiľányzataaze|őző évi eľeđeti költségvetés e|őlĺányzatáhozképest 3,8%;o-

kal magasabb

A Józsefuárosi Egészségüryi Szolgźiat az engedélyezett |étszátmra az ágazati jogszabéiyok alapján
tervezte meg személyi juttatás e|óirányzatźlt, melynek forrása oEP támogatás.

A Jőzsefvźlľosi Intézményműködtető Központ a f0I3. évben jóváhagyott létszámemeléssel és előre
vállalt kötelezettségek figyelembevételével tervezte meg személyi juttatás e|őirźtnyzatźń' az emelkedés
5,IoÁ.

Az óvodák személyi juttatás e|őirźlnyzatźn belĺ.il a bérek tervezése a 326/f0I3.(wII.30.) Korm.
rendelet alapján tortént, mely szeľint az ővodapedagógusok bére január l-től és szeptember l-től
emelkedik. Ezen kívtil három óvoda vezetőjének pótléka került minimális szinten emelésľe a
munkaközösségi feladatok ellátasa miatt. A 2013 . évi eredeti e|őirányzathoz képest a személyi juttatiĺs

e|oirányzata 25'6%o-ka| magasabb, me|y az előzőekben ismeľtetettek következménye.

A Jőzsefvźrosi Közterĺilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat feladatai f0I3. évben csökkentek
a lÉlpr-Progľam feladataival, bővültek a Közteri.ilet-feliigyelettől átvett feladatokkal. A
költségvetési szerv személyi juttatás e|őirźlnyzata ezeknek a figyelembevételével, valamint a

Képviselő.testĺilet által elfogadott előzetes kötelezettségvállalásokkal került tervezésre. A 2013. évi
eredeti költségvetés személyi juttatás e|őfuźnyzatához viszonyított vá|tozást aZ intézményi
átszerv ezé sek indoko lták.

Valamennyi költségvetési szervnél a munkavégzéshez kapcsolódó műszakpótlékok, tulórák tervezésre
kerültek. Ezen feltil ahol a tervezés iđószakäban ismert a nyugdíjba vonulási szándék ez ebbó| adódó
többlet költségek (egyszeri jellegű) teľvezése megtörtént, céljellegu e|oirányzatként.

A költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatások e|óirźlnyzata tarta|mazza a cafetéria-
juttatás éves osszegét, a munkába járás költségtérítését, a továbbképzési koltségeket, a jubileumi
jutalmat és a hűségjuta|mat. A cafetéľia-juttatás összege köztisztviselők, közszolgálati ügykeze|ők, a
Polgáľmesteri Hivatal munkavállalói esetében bruttó 200 e FtJfőlév, a többi a|ka|mazoÍÍ' esetében

bruttó |75 eFt/főlév.
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Nem került tervezésre a betegszabadság és a táppénz hozzźĘáru|ás, ezek fedezete az évkozi
bérmegtakarítás lesz. Altalános, vagy kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom szintén nem került
tervezésľe.

Osszességében megállapíthatő, hogy a költségvetési szervek f0|4. évi személyi juttatás e|oirátnyzata
az e|őző évi eredeti költségvetéshez viszonyíťva |7,IoÁ-os növekedést mutat, a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozztĄäru|źtsi adó vonatkozásában az emelkedés |6,80Á.

A 2013. december 3I-én a költségvetési szervek engedélyezett \étszáma (prémium évek progľam
keretében fog|a|koztatottak nélkĹil) 1501,5 fó volt, af01'4. évben I.524,5 fő, az emelkedés I,60Á.

Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettĹik, hogy az e|őirányzatok biztosítsák a miĺkodtetést, a
fenntartást, fedęzetet nyrijtsanak az e|őre vállalt kötelezettségekre.

Az a|ábbiakban költségvetési szervęnként mutatjuk be a vźůtozásokat.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaí köz<jtt megtervezésre került a háľom vá|asztźs 9.fI3 e Ft
koltsége' af73l20lf. (IX.28.) Korm. rendelet 12. $ (1) bekezdése a|apján a kĺjztisztviselok kötelező
továbbképzése miatti tovźhbképzési hozzźĄárulás. A dologi kiadások e|őirányzata \%o-a| magasabb a
2013. évi eredeti e|őirányzatnźi.

A Józsefuárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat dologi kiadásai tarta\mazzáka Fővárosi onkormányzat
területén a paľkoltatással kapcsolatos kiadásokat, valamint az t| szervezetre vonatkozó működtetési
költségeket.

A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ dologi kiadásait az a|apítő okiratban,
az SZMSZ-ben meghatározott feladatok és az e|óző évek költségvetési tényadatainak ismertében
tervezte meg. A 2013. évi dologi kiadások e\óirźlnyzatálhoz a képest af0I4. évi előirányzatI,7 %o-ka|

magasabb.

A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék a dologi kiadásait, költségeit az e|őző év felhasználása alapján
tervezte meg,20l'4' évben nincs növekedés.

A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat dologi e|őirźrlyzata a f0I3. évi oEP támogatás szabad
pénzmaradvźnyáva| együtt biztosítja azintézmény működését.Ezen beltil tervezte meg a költségvetési
szervek alkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi ę||átásźlt, valamint a privatizált háziorvosi
praxisok mrĺködtetéséhez szükséges költségek źttllźi|a|ásźlt, amelynek fedezete önkormányzati
támogatás. 2014. évben a költségvetési szervek fog|alkozás egészségügyi e||źtásźlra biztosított
önkormányzatitámogatás összege 4'89f e Ft-tal csökkent.

A Józsefvárosi Intézményműködtető Központ dologi kiadásának tervezése a Képviselő-testtilet által
elfogadott előre vállalt kötelezettségeken fe|u| az egy éves mÍĺködésénektapasztalataa|apjźn történt. A
f073. évi eredeti költségvetési e|oirźnyzathoz képest a20I4. évi e|őirttnyzat kevesebb, mert a kötelező
minimális taneszkoz 20|4. évben csak az ővodźkra leff tervezve és annak is az összege az
Intézményvezetokigényea|apjźnaze|őzőévlhezképestkevesebb.
Az óvođák dologi költségvetésénektervezésę az e|óző évhez képest a jogszabá|yi változáson kívül
vźůtozat|an.

A. Jőzsefvárosi Köĺeľtilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat dologi kiadásait az e|őzo évi
tapaszta|at a|apján és a Képviselő-testtilet által előre vállalt kotelezettségek figyelembevételével
tervezte meg. A dologi kiadások kĺjzĺjtt került megtervezésre a parkfenntaľtás 76,f00,0 e Ft
(viľágÍi ltetés, locso| ás, fűnyírás' kĺizparkokban szemétszedés, egyéb).

osszességében a költségvetési szervek dologi kiadási e|őirźnyzata af0I3. évi eredeti e|oirátnyzathoz
képest 9,6%o-ka| emelkedik.

A míĺködési célú átadott pénzeszktiz źi|amháztaľĺáson belülľe e|óirányzat a Kozterĺilet-fe|ügyelet és

Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében a térfigyelő-rendszer műk<jdtetésére megkötött
szer zo désb en fo gl alt ö s s ze get tarta|mazza.



A felhalmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tęrvezet 6. melléklete rész|etezi,
melyben az e|óre vállalt kötelezettségek, a 2013. évben előre vállalt kötelezettségek, továbbá a
jogszabályi vá|tozás miatt a dologi kiadásokból a kiséľtékű tárgyi eszközök körébő| az éven tiii
élettaľtalmú beszerzések szerepelnek. Zöldfelületi felújítás és parképítés: t<jbbek között Baross u. -
Szigony u., Harminckettesek tere, Nap téľ, Losonci tér - Szigony u., Molnáľ Ferenc tér, Orcry tń _
Diószegi S. u', Tolnai u. _ József u. és Józsefuáros egyéb kcjzterületi zöldfelĹilętei.

osszességében a költségvetési szeľvek kiadási e|őirányzata a fent ismertetett okok miatt9.758.716 e

Ft, ami a20I3. évi eredeti e|őirányzaÍhoz képest 77,9Yo-ka| magasabb.

Bevételek

Míikiidési bevételek

A költségvetési szervek bevételeiket a magasabb szinttí jogszabályok, az önkormźtnyzati ľendeletek,
hatźrozatok. ellátottak számtnak és az előző években teljesült bevételek figyelembe vételével
hatáĺoztákmeg.

A Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat a bővített paľkolási helyekből, a Fővárosi Parkolási
helyekből származő parkolási bevételt' valamint a végrehajtások eredményeként várható bevételeket
tervezte meg, melynek összege osszesen 899.603 e Ft.

A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevételei tarta|mazzák az e||étottak
térítési és szolgáltatási díjait.

A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat bevételei között tervezte meg a szolgáltatásból teljesülő

bevételeit, a bérleti dijakat, továbbá azoEP becsült 20|4. évitźtmogatását.

A Józsefuárosi Intézményműkodtető Központ bevételei tarta|mazzźtk az étkeztetés térítési dijait, a

szabad kapacitás bérleti dijźt, abolcsődei e||átás személyi térítési díját.

A Józsefuárosi Közteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat nagyobb összegű bevételként a

közterületi tevékenység és kerékbilincselési tevékenységbő| sztlrmaző bevételękkel tervezett a2013.
évi tényszámok alapulvételével, a kisebb bevételeken felül.

Összességében a költségvetési szervek 2014' évi tervezett sajat bevételinek összege f .90f .451 e Ft,
amely a20|3. évi eredeti költségvetési e|óirźnyzathoz képest 74,8%o-ka| magasabb.

il. Onkoľmányzati fe|adatok költségvetésénekismertetése

Az onkormányzati feladatok költségvetési tervezése soľán a Képviselő-testiilet által előre vállalt
kötelezettségek, a jogszabályi változások, a tisztségviselőkľe vonatkozó évközbeni jogszabályi

vá|tozások, valamint a költségvetési koncepcióban megfoga|mazottak keľĹiltek figyelembe vételre. A
költségvetési tervezet tarta|mazza mind azon pźůyźtzatokat, amelyeken az Önkoľmányzat
eredményesen részt vett.

Kiadások
A sze m ély ĺ j uttatás o k e|őir ány zata tartl|mazza:

. a I|101 címen a tisztségviselők béľét, juttatasait, a képviselők, bizottsági tagok - beleéľtve a
kozbeszerzési eljárásokban eljáľó bírálóbizottsági tagok dijazźsát, költségtérítését, a
tisztségviselők, bizottságok saját kereteiből a bérjellegű kiadásokat. A saját keretek szeľződéssel le
nem kötöff összege a műkodési céltartalékra kerĺilt megtervezésre.

- a 11104 címen a kitüntetések pénzbeli elismerésére szo|gá|ő keretösszeget.
- a l1301címen' a 11603 címen, valamint a l l605 címen a projektekhez, páůyázatokhoz kapcsolódó

egyéb kifizetéseket.
201.3. évi eredeti költségvetési e|óirányzathoz viszonyítva a f0I4. évi tervezetben az e|őirányzat
53,|yo az emelkedéS, mert a reprezentźrciós, pľomóciós kiadások személyi juttatások e|őirányzatába

kerültek (Lásd. I. pont).



Dologi kiadások

A dologi kiadások e|őirányzata az ę|őre väl|a|t kötelezettségeket, tartós, vagy határozott időre kötott
szerződésekből eľedő kĺjtelezettségeket, vagyonbiztosítási díjat, perköltségeket, eljárások során
kötelezően ťĺzętendo koltségeket, tanácsadói dijakat, szolgáItatások költségeit tartalmazza.

A dologi előirányzatokon beli'it a nagyobb volument képviselo kiadásokat lakás és
helyiséggazdálkodás, töľzsvagyon mrĺködtetés, pl. Magdolna Negyed Program III., egyéb projektek -
o rcndclct tcrvczct 7-11. melléIĺletei részletezil<. z\ betorjosztott költségvetésben azok a pľojektek
szerepelnek, amelyekĺől a Képviselő-testĺilet az e|őző években döntött.

A dologi e|őirźnyzatok az a|ábbi egyszeri kiadásokat tartalmazzák:
o a 1110i címen a Jőzsefvárosi Ujságban megjelenő 2074, évi beszámoló készítésének költségét

2'500 e Ft összegben, annak érdekében, hogy a józsefuáľosi polgárok źúfogó tźĄékoztatást
kaphassanak a keľületi fejlesztésekľől, eredményekről, Józsefuáros j<jvőképéről, tovźtbbá
tartalmazza a tisztségviselők, bizottságok saját kereteiből szerződéssel vállalt kötelezettségeket.

o a 11103 címen kizárő|ag a Képviselő-testtilet által elfogadott előre vállalt kĺjtelezettségeket.
o a ll l05 címenanosztagdíjat.
o a |120l címen az źita|źtnos iskolák működéséhez kapcsolódő tLtvźL||a|t költségeket, a tankerület

mĺĺködési költségeihez va|őhozzájárulásokat, valamint azév során szükséges szakértói díjakat.
o a 11301 címen a szo|gá|tatással kiváltott szociális feladatok díjazását, valamint az e|óre vállalt

kötelezettséget, pl. Józsefu áros i Káĺý a költsé gét.
o a 11302 címen a közfoglalkoztatással kapcsolatos díjakat, vállalt költségeket, egész éves időszakĺa.
o a 11303 címen a segélyek kifizetéséhez kapcsolódó postaköltségeket és utalványok költségeit.
o a 1 I40f címen az e|őző években tiltetett fttk gondozálsára kötött szerződés diját.
o a 11403 címen a hulladékszállítás koltségét.
o a 11404 címen az utca névtáblák cseréjének költségét, valamint a koztęrület-haszntiat utźni áfa

befizetési kotelezettséget.
o a 71407 cimen az ideiglenes és az új piac működési kciltségét, amire a Képviselő-testiilet előzetes

kötelezettséget vállalt.
o a 1i70l címen a2014' évben azadősságátvźi|a|ás előtti hiteltoľlesztés kamatťlzetési kötelezettségét

és banki garanciź!áń.
o a I1,|0f címen 5.000 e Ft keretosszeget, az esetleges katasztĺőfa esemény következményeinek

e|háritására.
o a 11703 címen az integrźt]rt keľtiletfejlesztési koncepció feliilvizs gźůatára 5.000 e Ft-ot, a rcrÉsz

felülvizsgálatáľa 10.000 e Ft-ot, a golyónyomok megőrzésére szo|gá'|ő táblák díját és egyéb
hatósági díjakat.

o a II704 címen a vásárolt egészségtigyi szo|gá|tattĺsokat, a privatiztit háziorvosok szerződésben
áfuá||a|t koItségeit.

o a 11706-01 címen a vagyon- és felelősségbiztosításra előre vállalt 30.000 e Ft kötelezettségvállalás
helyett 23.000 e Ft-ot, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás során benýjtott érvényes
ajän|at f-edezetigénye alacsonyabb a tewezetí összegnél' továbbá az előzetes
kötelezettségvállalással elfogadott hőszo|gźitatási és ,,Szemünk Fénye'' szerződések alapján
ťrzetendő díjakat.

. a II706-0f címen az AROP ptiyázat kiadásait, melyek az EU-s támogatásból kerülnęk
ťlnanszirozttsra' a peres eljárások koltségeit, a f0I3. évi pénzmaradványból flnanszirozott zźsz|ők
beszerzésének és zász|órudak telepítésének költségeit, a tanácsadói díjakat, a végľehajtási
költségeket, bankköltségeket, könywizsgálói díjakat és egyéb hatósági díjakat.

A dologi kiadások összes e|őirźnyzata f0I4. évbęn 3.955.098 e Ft, ami az e|őző évi eredeti
költségvetéshez képest 2,7%o-ka| kevesebb, miután akamatťlzetési kötelezettségaz adósság źtwźll'a|ása

miatt lényegesen csökkent. Kamatťlzetés nélkül számolva 3,|%o-os a növekedés.

A műktidési célľa átadott pénzeszkőzłik előirányzata az onkormányzat á|ta| a|apitott gazdasági
társaságok támogatását tarta|mazza, melyek a társaságok üzleti teľvében megjelenő feladatok
ťlnanszírozásáľa foľdíthatók. A gazdasági táľsaságok esetében az e|őre vállalt kötelezettségeV'hez



viszonyítva, a JóHíľ Józsefvárosi Nonprofit Kft-nél 3.855 e Ft-tal, a Jőzsefvárosi Közösségi Házak
Nonpľofit Kft-nél 15.000 e Ft-tal kevesebb összegű támogatás.

A működési kiadások f0I3. évi eredeti költségvetési e|őirźtnyzata kamatťlzętési kötęlęzettség nélkül
6.048.237 e Ft volt' f0I4. évbęnjavasolt e|őirányzata6.244.634 eFt.

A felhalmozási, felrĺjítási kiadásokat címrend szerint, feladatonként a rendelet tervęzęt 6-I|.
me l l ék I etei tarta|mazzák.

A felhalmozásra átad,ott pénzeszközök e|okźnyzata önként vállalt feladatként a II705 címen a
társasházak részére nffitott vissza és vissza nem térítendő támogatásokat tarta|mazza, melyet
címenként a rendelet tervezet 6. melléklet tész|etez.

Felhalmozási kiadások e|óirányzata6.1f6.|55 eFt, ezaf0I3. évi eredeti kĺiltségvetésben 3.149.l04 e
Ft volt' ami 94,6%o-os növekedést jelent' A növekedés jelentős részét a pźĺ|yázatokból megvalósított
projektek teszik ki. Az EU-s pá|yäzatokat részleteiben a 4. melléklet tarta|mazza' az egyéb forrásból
megvalósulót projekteket a rendelet teÍvezet 6-1 1. mellékletei részletezik.

Finanszíľozási kiadásoktarta|mazzák a költségvetési szervek irźnyitőszervi támogatását, valamint a
hiteltör|esztést. A hiteltörlesztés osszege az źtÝźi|a|ás figyelembevételével kerü|t megtervezésre,
melyet az e|oterjesztés 3. számú melléklete mutat be.

Bevételek

Műkiidési és felhalmozási bevételek

Az 'önkormányzati bevételek legjelentősebb hányadát a helyi adóbevételek jelentik a központi
költségvetési támogatáson kívül. A két bevétel összege 8.667.513 e Ft. A kciltségvetési támogatások és
az adőbevételek tervezett e|óirźlnyzatźt az e|őtefiesztés 5' szźmű melléklete tarta|mazza.

Az onkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Kisfalu Kft. źita| megadott
adatszo|gá|tatás a|apjtn keriiltek megtervezésre. A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a
projektek bevételeit a ľendelet tervęzet 7-11. mellékletei ismertetnek.

Az önkoľmányzat miĺködési bevételei a köĺerület-foglalási dijakat, az átmenetileg szabad
pénzeszkozök lekötéséb ő| szźrmaző kamatbęvételeit foglalja magában.

2014. évben a finanszírozási bevételek ktizött kerĺilet megtervezésre az e|őző évi szabad és feladattal
terhelt pénzmaradvány, melynek összege f .II4505 eFt.

osszességében az önkormányzati feladatok 2014. évibevételi e|őirányzataťlnanszírozási bevételekkel
együtt 18'869.997 e Ft.

onkormányzati szinten a benyűjtott költségvetés egyensúlyos. Az önkormányzat kötelező fe|ađataira a
költségvetés fedezetet biĺosít. A gazdá|kodás során a likviditás, az évkozi költségvetési egyensúly
megfartása éľdekében, valamint a bevételek teljesüléséig a kiadási e|oirányzatok záro|źsa indokolt,
mely tételeket a ľende|et tervezet 14. melléklete tarta|maz. A céljel|egű előirányzatokat a rendelet
tervezet 13. melléklete mutatja be.

ilI. A költségvetési mérleg és kimutatások (az előteľjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg kózgazdasági tagolását az elóteľjesztés |. számű melléklete, valamint a
ľendelet tervezet 2. melléklete_2014. évi költsésvetés bevételi és kiadási e|őiránvzatai címrendenként
- az egyen|egek bemutatásával teljesíti'

2. A f014. évi költségvetés előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervéÍ. az e|őterjesztés f.
számű melléklet tarta|mazza, mely a|apján megállapítható, hory az átmeneti|eg szabad pénzeszközök
a likviditást biaosídák, amennyiben a bevételek megfelelő titemben teljesülnek.



3. Az előzetęs és több éves kötelezettségvźi|alásokat tarta|maző döntéseket számszeľtĺsítre az
előterjesztés 3. számťl melléklete ismerteti. E mellékletben a képviselő-testületi döntések, valamint a
hiteltörlesztések, kamatfi zetési kötelezettségek is szerepelnek.

4. A f0|4. évi költségvetés becsült közvetett támogatásait (pl. követelés elengedés, kedvezményes
vagy ingyenes helyiséghaszná|at, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az e|őterjesztés 4. számtl
melléklete tarta|mazza. bzen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel fiigg attól, hory mennyien
részesülnek kedvezményekben. A helyi adók vonatkozásában csak a kivetett adókra vonatkozó
kedvezmények szerepelnek.

5. Af0I4. évi költségvetési támogatások és adóbevételek, valamint a kerĹileti lakosság összetételének
elemzését az előterjesztés 5. számű melléklet tarta|mazza. A központi költségvetési támogatás
cs<jkkenő tendenciát mutat. A lakosság összetételébó| az ina|<tív lakosság számának emelkedése
látható, a lakosságszám kisebb mértékben emelkedett az e|őző évhez képest.

Adĺósságot keletkeztető iigyletekből eredő fizetési kötelezettségek

Az előterjesztés 6. számű melléklete mutatja be Maryarorszźę gazdasági stabilitásáról szóló 20|7. évi
CXCN. törvény 3 . $ ( 1) bekezdése szerinti, az onkormźlnyzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek a2014. évi és azazt követő 3 évre várható összegét. Megállapítható, hogy
az adósságot keletkeztető ügyletek a törvényben meghatáľozott sziĺten belül maradnak.

Mindezek a|apjźn kérem az önkormányzati rendelet és a határozati javas|at elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt' hogy

1. az źÄ|amhäztartásľól sző|ő f0I1. évi CXCV. törvény 29. $ (3) bekezdése a|apján az
előterjesztés 6. szitmű mellékletében foglalt taľtalommal állapítja meg az adósságot
keletkeztető ügyletekhez töľténő hozzájáru|ás részletes szabźiyairő| sző|ő 353lf011. (xII.30.)
Koľm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyarország gazdasági
stabilitáSĺáľóI szóló 20II. évi CXCN. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot
keletkeztető ĺigyleteiből eredő ťtzetési kötelezettségeinek a20|4. évi és az aú. követő 3 évre
várható összegét.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2074.febrafu 1'2.

f. a 47212013. (II.18.) számű képviselő-testtileti hattrozat 1. pontja szerinti hatźridőt 2074.
április 1. napjáľól 20|4. március 01. napjára módosítja, melynek alapján a hivatkozott
határozat valamennyi pontjában 20|4. ttprilis 01 . helyébe 20|4. március 01 . napja lép.

Fe|ęlős: polgáľmester
Határidő: 20|4.mźlrcius01.

Budapest, 2014. február 05.
//-P ],- ľ-7,

dffiáis Máté
poIgáľmester

Törvényességi

a?'t'r,[-- Rimán Edina
jegyző



JóZsEFvÁRosI oNKoRMÁNYZÁT 2014. Évl KÖLTsÉGvETÉsÉnor szol,i
nlciľnRĺBszrÉs És nnľnnLETTERvEZEr ľĺBI.ĺ-Éxr-tTEINEK FElsonolÁs,ł

Bĺ'orpnĺBszľÉs nĺBI.lÉxrnrpl

t' szÁuÚ vpI-ĺ-ÉrcLpl
:ŐzsppvÁnosl ÔNKoRMÁNyzer roLrsÉcvprÉsI IrĺÉnI-pcp rozcazoesÁcl reGoI-ÁseAN

z' sz ĺlvĺv lrĺpLLÉrcI-er
:ozsnrvÁnosl ołĺronĺ,ĺÁNYZAT fo 1 4. Évl rÖlrsÉcverÉsl ľI-oRÁNYZATAINAK
rpupsÍrÉsI, rpI-HeszxÁlÁsl ÜTEMTERVE

r.szÁvÚ N,ĺpI-LÉrrel
ĺózsppvÁRosl oNKoRMÁNyzĺĺ rtÓzetgs És ľtss Évns rÖľel-ezprrsÉcvÁrlel-Ásel

ą. szÁvÚ velLÉrLpT
ĺózsgpvÁnosl oNKoRMÁNYZAT 2o1 4. Évl rolrsÉcvľrÉs spcsÜLr rozvpľprr rÁvocłrÁsĺrNer
epl\,ÍulA.rÁs,A

s. szÁr,ĺÚ vpLLÉrcI-ľr
ĺozsppvÁnosl ÔNKoRMÁNYZAT fo14. ÉvI uÚnopÉsl rÁvocerÁsel És
ĺoóspvÉrpLpl,
rozsprvÁnosl ÔľronvÁNyzłľ tr,ĺurooÉsl rÁvocerÁsal És lexossec
szÁlĺÁNer ÖsszpľlłsoNI-ÍrÁsł ez pĺozo Évĺrĺrcz

o. szÁľ,ĺÚ vpllÉru-pr
rlvurerÁs ĺ. sľeBĺ-lrÁsl TtRvÉNY 3' $ (l) spKEznÉsE SZERINTI, AZ oNKoRMÁNyzĺ'r eoóssÁGÁl xeLprrrzľpt
pnľoÓ rzeľÉsl KÖTELEZETTsÉcpnĺEr e zolł. Évl És M MT Kovqro r Évnp vÁnHaró ÖsszncÉnol

rolrsÉcvnľÉ'sl nBľopr,nTTERvEZET unlr.Éxl,BľBl

t. szÁvÚtuľnÉru-Eľ
ĺózsprvÁnosl tNronvÁNyZAT 2014' Évl rtI.ľsÉcvgrÉsÉNpr cÍIrĺnsĺo:e

z.szÁľĺÚ vplĺ.Érlpr
zol ą' Évĺ rcÔI-rsÉcvpľÉs spvÉrpLI És rreoÁsl plornÁľyzerłl
cÍľ'ĺRpNopNrÉNr

s'szÁMÚ vpllÉru.pr
rozsppvÁnosI oľronvÁNYZATlo|4. Évl gRponrl rtI-ľsÉcwrÉsÉsEN TERvEZETT p,;--ozőÉvĺ
pÉNzvĺnĺ'ovÁľyor

ł. szÁvĺĺj ľ'ĺpLLÉxrEr
ĺozsppvÁnosl ÖNKoRMÁNYZAT f014.Évl pu ronnÁssóL És AZ' MoKHIZRENDELT oNKoRvÁNyzĺ'ľĺ
ponnÁssóL, ĺtÓző Évt pÉNzľĺenĺnvÁNYsÔI- rlľ,rANszÍRozorr pRoGRAMoK, PRoJEKTEK

s.szÁvĺÚ vsLlÉrrgr
2014' ÉVI KoLTsÉcvprÉs vĺÚrÖnÉsl cÉl- ps Álral'ÁNos' És
peI-HALI\,'ĺozAsI cÉlrenrerÉr plolRÁNyz,ą.rel

o. szÁvÚvpllÉrrnr
zo l ł. rÖĺ-rsÉcvErÉs spnUHÁZÁsL ppI-ÚĺÍľÁsl És
r,pI-lĺelIrĺoz,q.sI cÉI-Ú rÁvocłrÁsor ruanÁsl plonÁľyzłreI

l.szł,a upllÉrrpľ
ToRZsVAGYoN rĺRsANrARľÁs.ł ppĺLpszrÉse

s. szÁMÚ ľĺpI-lÉrrpr
ĺozsppvÁnosl KIsFALU KFT ÜZLETI VAGYoNNAI KÁPCsoLATos FELADAToK
epvÉrnl-l És rułoÁsl pl-omÁNyzeľel

q' szÁvÚ Ir'ĺE'LLÉru-ľr
coRvIN sÉrÁNy pnorprr sEvÉľE'Ll És ruĺołsI plornÁNyzłrer

to. szÁľ,ĺÚ vpllÉru-ľr
MAGDoLNANEGYED PRoJEKT spvÉreLl És ruĺoesl prolRÁľyzĺľel

t t. szÁvÚ vĺpI-I-l-Éru-sr
PRoJEKTEK BpvÉľpI-I És ruaoÁsI plÓnÁNyzerłl

l z' sz ĺyĺÚ NĺSI-I-ÉKLSľ
rozsppvÁnclsl oNKoRMÁNYZAT KolJsÉcvprÉsl sZERVEK BxcppÉI.ypzprr lÉľszÁvĺr zotł.ÉvgEN

l r' szÁľ'ĺÚ ľ,ĺpLLÉxLsr
zolą. ÉvĺrcoI.rsÉovpľÉs roĺ-rsÉovprÉsl szpRvpr cÉupllpcÚ rnoÁsel
proIRÁNyzarel

ru.szevu upĺ-lÉrrpr
zÁnolr rnoÁsl plÓnÁNyzłrorc



KIADÁs

utjronÉsl rrłoÁsor
Személyi juttatás

JoGCÍM

MunkaadÓt terhelo járulékok és szociális hozzájźm|ási ađó

Dologi kiadások

Dologi kiadásokbÓl kamatÍizetéS (váltÓ kamatával egyiitt)

El1átottak pénzbeli juttatása

-gyéb mtiktidési célri kiadás

:bbol: elvonasok és befizetések

ONKORMANY ZATI FELADATOK

JÓzsefoárosi tnkormányzat 20i4. évi kÖltségvetési méĺlege

kłizgazdaságí tagolásban

:bból: mÍiktidési célri ktilcs n k nvriitása

f0|2.EvÍ
TÉNY

:bbó1: mtĺkc'dési céhi ktilcs ntik t rlesztése

:bbol míĺk dési célil támogatások államhráatartason beltilre

2013. ÉvI
vÁRHATó

TÉNY

:bbol mtĺktidési cél támogatások államháztaľtáson kívĺilre

:bból : miikc'dési cél és általanos tartalék

ľĺÍjxÖoÉsl KIADÁsoK ossznspľ:

65 423

2014. ÉvI
TERV

MUKODEST BEVETELEK

2l

4 211.317

001

Miĺk<'dési cél támosatasok államháztartáson belĺi|ró|

KOLTSEGVETESI SZERVEK

rtt'730

20t2.irvr
TÉNY

obb<ĺ l : helyi <inkormĺínyzatok á]tal ános mtik<idéséhez
íoąząłi fcląĺlqteihnz lłqnccnlÁ r1A Ąl|qfri lĄmnoelĄąnV

374 686

1.073 207

30 599

ebbó|: elvonások és befizetésęk

3 559 732

obbol: mtĺk<idési célit visszatérĺtendo támogatások' k<ilcs n
vi sszaf érii l éqe Á|| amh Ázt art Áąnn he| ĺi lĺĺí|

2013. ÉvI
vARHÁ.To

TÉNY

553 857

185 351

259 2l

62 s69

773 256

3 952 416

20 000

I

4 961 289

473 194

20|4.ÉvI
TERV

l 285 807

568 804

2 682

964

40 955

2 773 764

r0 000

3 743 227

131

492 902

ONKORMANYZAT OSSZESEN

20t2.EVr
TÉNY

| 075 731

0

5 924 805

6t 546

2 788 509

44 426

és

0

3 939 886

832 844

2013. EVI
VARHATO

TENY

73 886

0

Í |35 072

3 557 2r9

s 948 s1l

0

45 418

0

elłĺterjesztés

1.sz' melléklete
eFt-ban

3 331 579

8 866

3 294 324

o

750 869

5 026 712

k

642 530

2014.ÉvI
TERV

281

1 306 808

3 4',75 031

6 f44 63Ą

198

7t 355

0

6 985 081

1 844

2 847 806

10318

0

3 854 957

2074/2013.

Év
vÁRHÁ.To

ľríuv

0

374 686

108 941

193 94(

0

I 106 330

2 531

644 684

I tt7 633

9 t39 Í72

0

2 551 54(

t0 000

6 348241

0

627 743

4

0

t25 23'7

19

2s9 2t3

0

I 952 794

J

1 197 641

0

94(

8 2s8 863

95 06(

782 122

0

0

20 000

7 283 99s

2 tt5'724

0

665 6rl

0

t07

568 804

601 628

0

8 697 387

f 682

t12 310

.01

0

0

965 975

108

10 000

492902

f)

Ű4

0

14

2 531

t5 063 977

t93 940

0

706230

0

0

I

0

tz5

832 844

0

5t

0

5 s10 013

0

0.0c

0

14 207 374

0

r40 484

0

3 294 324

34.1C

0

0

750 869

0.00

665 611

4 076 659

281

0.00

U

t4 942 021

l0 318

198

2 847 806

19,89

90.1 (

108 941

0

0

l0 000

,0(

2 s5t 540

t0s.t

0

,)

193 940

0.00

0.00

0

89 ,60

1'78.02

0 .0c



ebból: mtĺkodési célri visszatérítendő támogatások' kĺiI
ipénvhevétele ál|amháztartŕłson he|iilrol
:bbol: mĺĺk dési cél támosatĺĺsok bevételei államháaartáson
leliiIrŕil

(ĺizhatalmi bevéte1ek

JoGCÍM

Miik dési bevételek

Miĺkt'dési célti átvett pénzeszkÖz

ľĺijxooÉsl BEvÉTELEK Összpsrcľ

MUKODESI EGYENLEG

FINANszÍRozÁsI ľĺÚrÖDÉsI KIADÁSoK

IrányítÓ szervi támogatásként folyÓsított támogatás kiutalása

ONKORMANYZATI FELADATOK

Jôzsefuárosi Önkormányzat 2014' évi k ltségvetési mérlege
ktzgazdasági tagolásban

FINANsZÍRozÁsĺ vĺÚxooÉsĺ ľnvÉľnr,ox

20|2.Év|
TÉNY

cso n<ĺk

tĺanyíti szervi támogatáskén
łz,Äm| án trirtén ĺi i v áír Äce

Szabad pénzmaradvány igénybevétele

2013. EVI
vÁnna.ri

TÉNY

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

ľĺtjxÖoÉsĺ FINANszÍRozÁsI EGYENLEG

252 577

8 f72 796

uuxÖnÉsI EGYENLEGEK ossZEsEN

2014.ÉvI
TERV

t folyÓsított támogatás ĺtzetési

r 136 780

FELHALMozÁsr rĺa.oÁsor

508 284

Beruhazások

6 f08 147

KOLTSEGVETESI SZERVEK

I 005

Lf 967 804

20Í2.ÉvI
TÉNY

Fel jítások

2 123 662

7 042 995

Egyéb felhalmozási kiadások

t07 489

0

7 378 025

6 rls 973

20 249

2013. ÉvI
vÁRHÁ'Tó

TÉNY

:bbó1:felhalmozási célri k lcsĺin nvriitása

lt 827

7 3',78 025

2 633 439

5 878 578

089

I 287 183

581 581

4 840 635

40 000

3s9 224

lt 64238r

f0|4.Év|
TERV

4 840 63s

926 sl7

5397 741

601 628

0

481 607

5 785 805

581

ONKORMANYZAT OSSZESEN

8 781

519 802

3 247 31.6

2012.Év|
TÉNY

-6 796 444

581

5 785 805

I 236 r3r

-s 891 856

| 157 313

ll

I 207 891

246 551

818 33(

481 607

507 54C

2013. ÉvI
vÁnrĺ,ł.ro

rÉľy

3 s65 452

-4359 028

| 237 59E

-4 693 4tl

1 140 767

0

581 28ć

I 539 760

I 519 550

elŕiterjesaés
l'sz' melléklete

eFt-ban

0

7 451 939

0

836 510

237 044

8 632 02C

6 689 451

2 902 4sl

-4967 47!

0

2014'ÉvI
TERV

178 712

2 063 297

-s 794 93(

0

438 462

4 914 725

| 109 912

430 272

21 928

0

0

355 052

762 488

9 786

4 840 635

6',72',7 949

L6 f15 lt6

2074/2013.
Év

vÁRHATo
TÉ],NY

7 451939

262 533

ĺ

0

3 359 793

052 839

t

ĺ 560 083

88 010

5 896 423

151

l 264 802

4 2',77 748

16 984

0

| 228 r40

0

7 378 025

896 7r9

139

5 785 805

6 623 513

15 392 541

4 004 089

'7 3',78 025

3 871 037

L',t3 741

I t0 000

I

-689 322

8 033 520

18s

0

l0 000

0.00

4 840 63s

12 175

113.96

1.67

6 689 451

40 000

5 896 423

618

t4 544 832

4 840 63s

98.45

183 209

0

tot 487

-397 189

5 396 332

115.22

1 344 069

40 445

0

5 785 80s

4 840 635

3

655 495

')(

7 227

5 785 805

rzt 9tl

94-49

l 806 634

88 010

6 714 753

339 4',78

ĺ 378 326

-33.51

0

5 785 805

t19.s3

-354 939

1 314 508

0

0

691 286

I 19.53

830 228

848 685

0

f37 662

124.43

178 712

928 948

ĺ19

6216',71

0

21 928

.53

785.46

531 759

395 497

17 ^24

269 760

| 174 750

-261.72

0

t6 984

4 617 226

64.05

r88

0

10 000

,97

I t6'7,45

000

58 .88



:bbo1:felhalmozási célri kĺilcson ttjľlesztése

:bbol: felhalmozási cél támoeatások á1lamháĺaľtáson
relĺ!lľe
:bbol: felhalmozási célri támoeatások államháaaĺtáson
<ívii |ĺe

JoGCÍM

:bbol : felhalmozási cé|tartalék

FELHALMoZÁSI KIÁDÁsoK osszEsEN

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célri támogatások államháztaľtáson belĺilró|

:bbol: helyi ônkormányzatok általános mtik déséhez és
isazati fe|ađataihoz kaocsolÓdő állami támosatások
ebbol: felhalmozási céI visszatérítęndó támogatások,
kÖlcstinĺjk visszatérti1ése ál|amhźztartáson be|iilro1

ONKORMANY ZAT I FELADATOK

ebbol: felhalmozĺísi cél visszatéľítendo támogatások,
kti lcs tin k i sénvb evétele á\|amhźztartáson b el ĺi l ró l

JÓzsefuárosi Önkormányzat 2014. évi k<rltségvetési mérlege

k zgazdaságitagolásban

2o|2,Év|
TÉNY

ebbol:fęlhalmozási célri támoeatások á1lamháztartáson
he|ii |ĺĺíl

Ingatlanok éľtékesítése

2013. ÉvI
vÁRHATó

TÉNY

Egyéb tárgyi eszkÖzcik értékesítése

Részesedések értékesítése és megsztĺntetéséhez kapcsolÓdÓ
hevéfelek

Felhalmozási cél átvett pénzeszk<lzÖk

rs6 784

20|4.Év|
TERV

ebbo1: felhalmozási célri visszatérítendó támogatások,
l..il.ŚÄn.ik vięcŕéríiléce A||ąmhĄzÍĺąłĄąnn lrírn.iIrÁl

2 155 989

37 752

ebbol: egyéb felhalmozási célri átvett pénzeszk zÖk

KOLTSEGVETESI SZERVEK

207 797

2o|2,ÉvÍ
TÉNY

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK osszEsEN

15 300

I 298 303

FELHALMoZÁSI EGYENLEG

1 056 047

19 204

FINANsZÍRozÁsI FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

2013. ÉvI
vÁRHÁTo

TÉNY

338 s74

745

412 49C

376 339

6 126 155

129',7 558

20|4.ú,vI
TERV

642 764

0

7 2f7

ĺ85 916

ONKORMANYZAT OSSZESEN

0

2ot2.ÉvI
TÉNY

3',76 339

0

0

558 272

0

| 462

230 881

37 290

0

0

2013. EVI
VARHATO

TENY

0

'772 40(

34 290

0

0

772 40(

elöterjesztés

l.sz. melIéklete
eFt-ban

0

22 452

3 000

6l

103 383

I 978 357

0

461 38t

0

156 784

0

34 403

-171 632

20|4,Év|
TERV

I 462

n

0

7 50{

68 980

633 022

2 341 905

1 038 oss

0

0

44 979

0

0

4 536

201412013.
Év

vÁRHATó
T|'í'Nv

0

207 797

2t 20(

0

22 452

-17 992

0

| 299 765

I ts8 2f2

15 300

0

4 813 111

0

| 286 928

0

ĺ9 204

0

184

0

-1 313 044

0

354

338 574

74:

0

412 490

4t3 401

398 791

0

184

0

0.00

6 587 544

0

0

6 182

42.7(

| 299 020

0

-179 734

0

0

162.93

0

0

642 764

0

0

22806

0-00

0

0

4 536

0

-207 878

5ĺ l.8t

0

398 791

o

0

0

558 272

0

37 474

0

0

0

000

-461 389

34 290

0

354

772 400

0

0.00

3 184

772 400

t 984 539

ol

r03 383

0,0(

0

-357 366

0.0(

34 403

r93,69

0

633 022

7 500

68 980

I 060 861

138,36

-225 870

0

21 200

0

12 295.08

.00

1 158222

4 813 111

0

0.00

-t 774 433

6l ,oz

413 403

0 ,00

453,70

785 .60

35.69



InínyítÓ szervi támogatásként fo lyÓsított támogatás kiutalása

Hosszrilęiáratri hitelek. váltÓ t<irlesztése

FINANszÍRozÁsI FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

JOGCIM

tľanyítÓ szervi támogatáskén
szźlm|źn tôrténo i őváírása

Szabad pénzmaradvány igénybevétele

Feladattal teľhelt pénzmaradvány igénybevétele

Hosszrilej aratri hitel felvétele

FELHÁLMozÁsI FINANszIRozAsI EGYENLEGEK

t

FELHALMoZÁsI pcypNI.EGEK oSSZESEN

folyÓsított támogatás fi zetés

ONKORMANY Z ATI FELADATOK

JÓzsefrárosi Önkormányzat 2014. évi k ltségvetési mérlege

kizgazdasági tagol ásban

MIND oSSZESEN KIADÁSoK

2012. EVr
TENY

VĺIND oSSZESEN BEVÉTELEK

2013. ÉvI
vÁRHATi

TÉNY

81 168

551 854

742 080

2014. Évt
TERV

ĺ86 290

971 932

K(,l,'l'sľ;(iv ľ;|.ľ,SI s;/,t,Kv EK

524 577

2o|2.ÉvI
TÉNY

3s9 902

742 080

53 501

2013. ÉvI
vÁnrra'ri

TÉNY

l 296 t7:

109 058

524 577

-68 574

16 091 841

416 48(

0

-633 645

16 269 818

2oI4.Évĺ.
TERV

8t 284

879 69:

-65t 637

40 500

t3 003 415

0

13 871 328

882 772

ONKORMANYZAT OSSZESEN

203 239

0

0

20t2.ÉvÍ
TENY

40'784

-430 212

186 290

18 569 997

0

18 569 997

3s9 902

2013. ÉvI
vÁnrrĺro

TÉNY

8t f84

0
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0
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22 577 550
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0
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-531 759
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27 728773
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-288,7f

81.03

129,01
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Kieme|t elóirányzat| rov at megnevezése
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Kiemelt elóirányzat/ rovat megnevezése
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Megneveés

lon'in -sP

HitC|intézet

|oÍvin - sP

ľl|te|'
kłilcsiin

felvételéne

]oÍvin - sP

Hitel,
kälcs n

lejárati évĺ

Volksbmk

|érfi h,AIÄŕpňd<żpŕ ŕéhi;

tlrtelt kolcson
szerzódés
szerinti

yĺFB hitel ( tfehiiĺtás. okt. int' Fel i.)

Vo|ksbÚk

f004

2014. évi kôltségveĺés

Hite| fe|véte|. tôr|esztéJek. kamntok 1170l c|m ki{dási el6iránwaln

]élhile| hiĺel ( ĺfel iĺtás, okt' int' Fel i')

VolksbĐli

f024

Szerzódésszáma

2004

168 825 00(

)ilel PIusz Procrm

2007

2024

Tłirlesztés ĺiteme

BH-35 15/2004

cIB Bmk zí

f 373 655 00(

)on.1

2026

városrehabilitáciÓ

llB Bmk Zrt

féléves, április 15.

és oktÓbeĺ 15.

BH-3515/2004

2 609 00(

Kamatfeltételek

)i)1

2001

CIB BMK ZN

tamatláb

)ázis+I',Io/o
(amatrés,

(mttánogatott

ritel

130 000 00(

BH-3948/2006

<ÖZoktatási cél beíuháŹások

200'l

2026

féléves, április 15.

és oktÓber 1 5'

Kamatfizetés
gyakorĺsága

405 000 000

]H-s798t2004

200'r

f02(

feléves, április 15

és oktober l5.

K&H Bank

3 havi EURIBOR
kamatláb
bźg:is+i'7o/o

kamatrés

negyedéves, naptáľí
negyedévet kóveto
hőnap utőlsÓ banki
munkanap

GAO-031168

45 000 000

2021

negryedéves, naptári

negyedév utôlsÓ

banki munkanan

Biztositék
megnevezése

) IIAVI Uff LIDVA
kamatláb
bázis+ĺ'7%o
karnatrés

2009

28 800 000

GA-031167

K&H Bank

legyedéves,
tegyedév utolsÓ

lÓnapiĺĺnak 5. naDia

neryedéYes, naptán
neĹryedévet kÓveto
hÓnap utőlsÓ banki
munkanao

[nkasszÓjog,

Önkormányzati saját

bevétel bankľa
engedménvezése

J NAU EUEVK
kamatláb

báris+0'08%
kamahés

f019

GAP-o31 169

retryedéves,

leryedév utolső
lÓnaoiának 5. naoia

Hitel
devizanem

negyedéves, naptári
negyedév utÓlsÓ

banki munkanap

2 563 000 000

J llavl tUÁlDvK
kamatláb
bźzís+l,56Vo
kamatrés

2009

Inkasszojog,

Önkományzatí saját

bevétel bankra
ensedménvezése

Hite| á|lománya
2013. december

31-én

neryedéves,
negyedév utolsÓ

hÓnapimak 5. napja

negyedéves, naptári

neg'yedév utÓlsÓ

banki munkanao

J nau DUDVÁ
kamatláb
bázis+O,06%o

kamatĺés

f019

sFI-MUN-09-221/2

HUF

I 120 000 000

legyedéves, naptári
regyedév utÓlso

ranki munkanao

J nau ěUruUK
kmatláb
bźŁis+l'06%
kamatrés

Hitel várhatÓ

á||ománya f014
február 28.án

InkasszÓ felhatalmazás

neryedéves,
neryedév első
hÓnapjĺinak 5. napja

elóte{esztés
3. sz. mollék|et

Az nkormányzaĺ

kÖltséwetése

iFI-MUN-o9-221/3

legyedéves, naptári
legyedév utőlső
ranki munkanap

136 3s8 65(

EUR

Kĺil nbiizet
20|4. évi
k.iItségvetésbe

3 havi EUREOR
kamatláb
bźuis+3'5Vo
kamatrés

Az Önkormányzat
k ltséwetése

neryedéves' naptári
negyedév utolső

banki munkanap

negyedéves,
negyedév elsó
hÓnaoiának 5. naoia

C}IF

136 3s8 65(

2 919 s8r

Az Ónkományzat
koltséwetése

TTUT

3 havi EURIBOR
kamatláb
bżzís+2,5o/o

kmatres

negyedéves, naptári
neryedév utÓlsÓ

banki munkmap

Az nkományzat
k ltségvetése

FłIIF

2 919 s81

tuuItrlall uEtzEu9sl
megbĺzás, és

Készfizettii
kezességvállalási

szerzĺídés Garantiqa
HitelgaÍancia Zrt.
0,85%

(l

97 500 010

c

HUF

negyedéves, naptiárí

negyedév utÓlsÓ

banki munkmap

94 444 60E

0

HLIF

megbízás' és

Készfizetői
kezességvállalási

szerzodés Gaĺantiqa
Hitelgarancía Zrt .
0.85%

97 500 01(

0

11 00s 989

94 444 601

0

18 808 16s

HUF

11 005 989

0

18 808 165

794

0

HUF

187 a Ä.'

0

76| 096 Í|2

4t4 433 tl

0

33 091 135

397 l6s 065 l',7 268 04(



E!és^éptl$'i. szociális cél beruháfások

;po11cél beruhá'ások

d|taIános beruháf ási hiteI

K&H Bank

r'dtÓ kibocsátís conin sP

2009

K&H Bank

2019

Volksbank

2014. évi költségvetés
Hitel felYété|' t6rleszĺések' kamatok 11701 cím kiadáŚi elóirán}untn

750 000 00(

änk

?00q

sFI-MUN-09-221/6

201

201(

2008

60 000 000

202(

negyedéves,

negyedév elsó
hÓnapiának 5' napiz

202'l

I 000 000 000

sFI-MUN-o9-221/4

f4 lz't 606

3 havi EURIBOR
kamatláb

bźzís+z,5vo
kamatľés

BH-2538/2010

legyedéves,

legyedév elsĺĺ
lonapiĺĺnak 5. napĺa

negryedéves, naptári
negyedév utólsÓ

banki munkanap

3 havi EURIBOR
kamatláb

bázis+f'5%o

kamatrés

negyedéves, naptári

negyedév utolsô
banki munkanao

evente eryszel
március 01.

Azomali beszedési
megbízás, és

Készfrzetoi
kezességvállalási

szerzodés Gaĺantiqa
Hiteĺgaĺancia Zrt .
0.85%

kamatláb
bź|zis+3 

'5o/o
kamatrés

legyedéves, naptári

legyedév utolsÓ

ranki munkanao

Azonnali beszedési
megbízás, és

Készfizetói
kezességvállalási

szerz<ídés Garantiqa
HitelgaÍancia Zrt -

0,85%

negryedéves, naptári
negyedév utoIsÓ

banki munkanap

HIJF

Beszámítási iop

7t 813 795

mind Összesen

HUF

ezer forintban

elötetjosztés

3' sz. mc||ék|ct

HUF

68 821 552

c}łF

3 s94 830

811 500 00(

f 992 241

8 849 969

3 445 046

811 500 000

I 849 969

149 784

53 501 20(

0

IJ



K<izponti StomatolÓgiai Intézet fogászati ellátás

Feladat megnevezése

izemünk fenye program

Hĺĺszo1gáltatási szerzódés <inkormĺĺnyzati
fenntartásri gĺŁf[ĺtéses intézményeknél

P riv atizált hźlziorvos ok rezsikÖ|tsé g átvál lalása,
karbantartás ( Egészségtiryi Szolgálattal egyĺitt)

feIadat besorolása

KÖzalkalmazottak fog1alkozásegészségĺigyi el1átása

2014. évi kiiltségvetés

J zsefvárosi onkormányzat elózetes és ttibb éves kłite|ezettségvállalásai

Iérinformatikai rendszer

Bp..i Esély Nonprofit Kft.
<ĺizfoelalkoztatás Önrésze

k telezó

Horánszky utcai b lcsóde udvarlínak béľleti díja (
nincs számlázva, ťtzetv e, ezért 20|3. évben nincs
tervezve)

nként vállalt

TAMOP.3.3.2-8l1 -2008-0002 Komplex k zoktatási
esélyegyenlóségi pľogľam megvalÓsítása
JÓzsefuáľosban 2016, 01 ,3|.-ig a
projekteredmények fenntartásához évi 1 OmFt

keĺetôsszegben ( iskolabusz)

2014. év

tinként vállalt

rezs ik<i ltség źttv á||a|źs a

łjnként vállalt

JÓzsefo árosi Önkormrínyzat k<inywizsgálati
tevékenység dijazása szerzĺĺdés 20 1 5. ápr. 3 0. i g

2015. év

r8 000.(

gyermekorvosi tiryeleti ellátása hatátozatlan idejrĺ
szerzĺĺdésseI

23 695.0

Pénzĺigyi integrált ľendszer rendszerktivetés és
karbantartás Hivatal

k telezó

18 000.0

20|6, év

nként vállalt

304 064.0

k telezó

Pénztiryi integrált rendszer rendszeľk vetés és
karbantartás intézmények

z+

k telezó

f64

Idóstigyi Tanács mrĺkÖdtetése

.0

ktitelező

?) 7n1 q

18 000.c

311 361.5

4 1 8/2009. ( l 0. 0 7 .)szám határ ozat
határozatlan idó' taťtÓs

k telezettségvállalás, 20l0. évi
mÓdosításával

9

tinként vállalt

369

f4

2 400.0

846

32412006.(0.1.06.) dc'ntés bérleti díj a
mindenkori infláciÓ Összegével nÖvelten, l5

éves futamidó

Á

20 000.0

dłintés

2013. évtól tinként vállalt

2? ĺ5Ro

25 000.0

.c

318 834.2

f007.09.03.tő| 15.év + felmondás hiányábar
7,5év mindenkori infláciÓval emelt

Összegben' lejáratkor nettÓ 83.877 e Ft -ért
visszavásár|ás

9 866.2

2 400.0

20 000.0

544.0

k telezó

2s 000.0

23 505.3

506/2008.(09.10.) sz.

határozat+24 4 120 1 0. (VI. 3 0.) sz.

hatźlr ozat+ 5 |9 l20 1 1' (XII. l 5. ) sz.hat' 20 | 6

dec.3 I -ig

k telezĺĺ

eloteÍjesztés

3 'sz.mellékIete
eFt-ban

10 000.c

l0 3 89.1

545-0

2 400.c

560/2008.(l0. l 5.) sz' határozat a

mindenkori éves infláciÓval emelt sszegbeĺ

20 000.c

ktitelezó

3 048

nként vállalt

25 000.c

4 680.C

10 000.c

69012008.(|2.|7 ,) sz, határozat

546.0

3212009.(02.25.) sz. hatttrozat 2010.-201 4

március 3l-ig évenként infláciÓval emelt
tisszegben ( jelenleg nincs sztm|źzva)

évenként kÍilÖn dÖntés

2 012.C

évenként kiilÖn dÖntés

4 680.C

47 2 l 20 | |.(XI.|7 ) és az 524 l 20 1 1.(XI],l 5,)

36412012.(X.18.) sz. hat.,

4 53 I 20 lf .(){'JJ.12.) kt. hat 201 6. VII. 3 l -i g

(2016, év 5000 e Ft)

2743.C

5 000.0

snn n

0-0

4 680.0

347/2009'(09'02,) sz. és a

322l20|0.(Ix.07 .) sz. határozat a|apján

soo 0

17 5 12010.(v .19.) és a 203 l2010.(vl.02.)
+20|2. évibatározat

26'7 12010.(y[.l4.)sz.hat.,1 503/201 1.(X.05
sz.VPB hat., 1 87/2012.(II. I 5.)sz.VPB

hat.,4l 6 12012.(IV. I l.)sz.VPB
hat.853 I 2012.(YII. I 0)sz.hat.

500 0

448120|2. (XII.06.) Kt. Határozat

3 5 4 l 20 |0.flx,07,\ sz, határozat



r-, és feleltisségbiztosítási' továbbá gépjáľmrĺ

biztosítási szolsáltatásra

Roma Nemzetisési onkormĺínvzat támogatása

nemzetiségi nkormánvzat támogat. 200 e Ft/ ĺ'nk.

nemzetiségi Önkormányzatok pá|yćuati tĺíĺnogatása

családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás
kivásárlása határozatlan idóre

JÓzsefoárosi K z sségi Hĺáz tanácsadÓ testiilet
díjazása hatrĺrozatlan id<ĺre

kisállattetem elszállítás 3 éves szerzódés

teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés
}0l4jan.0 l.-márc.3 l.ig

vagyonbiztosítás és cascÓ
biztosítás tinként vállalt,

kôte|ez
gepjármĺíbiztosítás'

bďesetiadÓ kÖtelez

]ĺíváĺosi Önkormányzattal szembeni tartozás

'tirlesztése 20 |2-2020. év ip

2014. évi kÖltségvetés

Jőxefvárosi onkormányzat etózetes és tÖbb éves k telezettségváIlatásai

3udapesti Önkormányzatok Sz<ivetsége tagdíj tartÓs
(dtelezettsés

Iv.Rendvédelmi Munkatársak kitiintetés iutalom és

iáruléka határozatlan idóre

<inként vállalt

,,Az á|dozattá válás megelózése, áldozatsegítés''
címrĺ, TÁMoP -5.6. l-C-l l/l.pályázat fenntartási
idószakára aptiytuat lezáĺását k<ivetó 3 évig' 2015-
20l7 évekre

<inként vállalt

łjnként vállalt

k<itelez<ĺ feladat

Helyi építészeti ľ kségvédelem jelz.szolg.táblák

beszerzése, felsz.határozatlan id<ĺtartamig,

t rténelmi szimbÓlumok megórzéséhez sztikséges
k ltségek fedezetére.(golyÓnyomok)

nként vállalt

<inként vállalt

30 000.c

16 000.c

Tervtanács tagiainak díjazása hatiĺrozatlan
idótartamis bruttÓ

2 000.c

k telezó

f0|2-20|4. id<ĺszakľa emelt szintiĺ informatikai
rendszeľmémÖki díj ( Polgármesteri Hivatal)

1 000.c

30 000.c

k<itelez<í

Mátyás téri irlínyítÓrendszer mrĺk dtetése
hat.ćlrozaÍlan id<ĺtartamig / a rendszer iizemeltetési
bevételébtĺl - Mátyás tér forgalmi rendje -

2 543.C

<inként vállalt

f6 985.0

0,c

0.0

nként vállalt

2s0.c

00

z s4? r

4 | 0 l 20 | 0.(X,f},) sz. határ ozat,
f43l201f .(vIJ.l 9.) sz. hat. 20|3, .2015'év,

mÓdosítás 337120 1 3.(IX. l 8.)

iinként vállalt

6 477.("

?Á sRs 0

l5

0.0

250.(

300.(

00
megállapodás atapiáĺ v á|tozhat az <isszeg

0.0

meeállapodás alapián változhaÍ' az ősszeP

ktiteleztĺ

300.0

f 543.0

mesállapodás alapián változhat az ôsszeP

l<t.'7 8 I I 20 | | . (\. | 7 .) sz. battu ozat, 1'7 5 I 20 1 3

(v.08.)

0-0

f6 985.0

1s 300.0

t59.4

nként vállalt

250.0

nként vállalt

kt. 1 1 3/20 1 1.(III. 17.) mÓdosította a

8 l 20 1 3 .(I.23 .)sz. Kt.hatáľozattal

i00 0

0.0

kt. l68/20l l.(IV.07.) sz. határozat

nként vállalt

r59.4

el teÍjesztés

3'sz.melléklete
eFt-ban

kt. 23 5 1201 1.(v. l 9. ) sz. határ ozat,

| 57 120r2.(V .03.), 27 812012. (VII.3 I ) sz.

hatáĺozatok, 337 l 20 |3.(v I|.29,)0-0

l5 300

350.0

.c

I 000

300.c

kt. 26,7 /f0 1 1'(vI. l 6.) sz. határ ozat

.0

600.c

159.4

6'7s\.c

kt. 285/201 I .(VI. 16.) sz. hatttrozat

350.C

kt. 380/201 1.(IX. l5.) sz. határozat

I

2 000.c

000.c

600.c

kt. 37 5 /f01 1'(|X' 1 5.) sz. határozat

0-0

3s0-0

kt. 364/201 1.(IX. 15.)+ 20|2, évi hatźtrozat

2 000.c

600.0

kt. 3 63 l20r r. (x. I 5.) +45 12012. (rr.16.)

hatfuozat

0.0

2 000.0

kt. 41 8/201 1.(x.20.)sz. határozat

kt. 434120 1 1.(xI.03.) sz. határozaÍ



LELEK Program lakásainak fel jítására támogatási
szerzódés az Emberi Erőforrások Minisztériumával
egyidejiĺleg elózetes ktitelezettséget vállal a

támogatási szerzódésben foglaltak fenntartásara a

támogatási idószak lejĺíratát kĺivetően 8 éwe, a
lakÓházmrikłjdtetés keretén beliil.

Elózetes k telezettségválla1ás 20 13-20 14 évekľe,
évenként 50OeFt, a Polg.Hiv.minóségirányítási
rendszerét tanusítÓ auditál ásra

hitelek, váltÓk tÖrlesztése és kamatai

Polgármesteri Hivatal iigyviteli ľendszeľ beszerzése
ktivetési díjjal egytitt 20|3-20|4. év

ľAMOP 5.6.|.B-|fl I Bíinmegelózési pćiyźzaÍ'
rend<ĺrséggel egyiittmtĺk<idve 20| 4. éwe

EU Belváros Tuľisztikai és Kultuľális GPs
fenntartása 2.7%o.os áfával bruttÓ f0|6. év 1.39.| e

Ft'201.|, év 1.397 e Ft

2014. évi kłi|tségvetés

Jőxefvárosi Önkoľmányzat et zetes és tłibb éves kiitelezettségvállalásai

őzsefuárosi Kártya

Önként vállalt

Pľáter u. Iskolĺíhoz tornacsamok haszonélvezeti jog
20l2. okt'1-tól 2062. okt.7. mriktidési kłĺltsések
Ósszese nem ismeľt

3saládsegító Szolgálat és GyermekjÓléti Kiĺzpont
répkonyha adag sziím emelése 300 f<ĺról 320 fore

Horánszky u. l3. Diák és Vállalkozás-fejlesztési
K zpontra 5 éves fenntratási kÖtelezettség

iinként

Magdolna Negyed III. projekt pályrŁatban el<ĺírt

elózetes kdtelezettségek - 1 0 fó k zfoglalkoztatás a

negyed tertiletéĺól 20 l 3-06.0 1 -tól-20 1 4.03.3 l -ig' .

l0 fo továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett
létszámán belii| 2014. ápĺ,1.201 5 j an.3 l -ig.
osszege jelenleg nem ismeľt' csak becsĺĺlt tisszegrĺ a

k zfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a

KÖzalkalmazotti tv. szerinti lesz.

ktitelezó

kÓtelez<ĺ

ĺinként vállalt

80 915.0

iinként vállalt

635.0

57 tíRą o

Önként vállalt

80 915.0

899.2

nként vállalt

3 000.(

0.0

kt. 49 l/20 l l.(XII. 1 5.)sz.határozat'

177 12013.(y .08.)sz.Kt.hat.48 l/20 I 3.(XII. I 8

.)

k telezó

80 915.(

ľészben k telezó

0-0

0.0

2 000.0

0.0

0-0

<inként válla1t

kt.49 6-49.l 12011'(XII. l 5.)sz.határozat

| 391.0

0.0

2 000.0

0.0

kĺil n mellékleten részletezve

0.0

62

0.0

000

el terjesztés

3.sz'melléklete
eFt-ban

kt. 25 I 2012.(1.19. ) sz.hat.

I

0.0

397

kr. 180/2012.(V.17.) sz. har.

.0

2 000,c

0 .0

62 000.c

k.18612012.(YI.07.) sz. hat.

Kt.z 5 1 l 20 | |. (0 6.02.)sz.határ ozat,
430/2013.(XU.04.)

178.(

0.0

0.0

24812012.(Vil.l 9.) sz.Kt. hat.

62 000.0

k.:". 3 1 1 l2012.(IX.20.) sz. hat', váľhatÓan

2014. évre az adagszźlri emelésre kertil

kt. 331 12012.(X.4.) sz. hat.

kt.368l20|2.(X.30.). sz. hat., bér nélkĹili az
ässzes

0-0



Magdolna Negyed III. projekt pályĺŁatban elĺĺíľt
elózetes kÓtelezettségek: fel jított létesítményeket 5
évig fenntartja ( Fiumei rit-Dobozi u. k ztitt FiDo
park stabadidóss éptilete, Kálvária tér lnfoPont,
nyilvános illemhely' DankÓ u. 16. Magdolna
Szociális SzolgáltatÓ lĺoda, DankÓ u. 40.
TehetséggondozÓ lroda, Dobozi u. 23.
Családfejleszttĺ SzolgáltatÓ Iroda' Magdolna u. 47.
Kirekesztett Nók RehabilitáciÓs és Foglalkoztatási
Iroda, Szerdahelyi u. 13. Ktiz(Hely) és MosÓda)
kŕilÍqéoei ielen|eo ncm i cmerf clł

KÖz sségi Ház TÁMoP pěl|yćzat 20l5. febr-I-tŕil
2076, január 3 l -ig 1 f<18 Órás és l fó 4 Órás
foglalkoztatott bére és járulékai

KMOP-S. 1. 1/B -12-k-f0|f.000l kÓdszámri,

Magdolna Neryed Program III projekt

KEOP-2O12-5.5.0/A azonosítÓ szźn ptiyźnat
benyijtásához épiiletenergetikai szakért igénybe
vétele, Összesen az 5 évre nettÓ 2 milliÓ Ft, évente
nettÓ 400 eFt-ra.

2014. évi k ltségvetés

JÓzsefvárosi onkormányzat elözetes és tÖbb éves kÖtetgettségvállalásai

(MoP-5.1. l/B.2008-000l azonosítÓ száÍni
'ámogatási szerzódésben vállalt t éves fenntaľt.
< t. idószakáĺa,2.000.000 Ft/év, taltÓs kôtVáll.JKH
šft.20|4-20|9éwe

nként vállalt

ĺÓzsefuárosi K z sségi Hazak Nonprofit Kft l f
étszámbóvítés

lEV 8 Zrt megbízási díi

3oleota tér fel iítás

IÓzsefoárosi lntézmén;ĺnfü dtetó Kiizpont
lírusvédelem éves díja

nként vállalt

nliént vállalt feladat

tÓHír HÓzsefuáľosi NonproÍit Kft. éves mfü dtetési
ttiltsége saját bevétele terhére

)014. évi áfa visszaÍizetésre JÓzsefkľt 48. miatt

]arkolás bóvítése 2012. évi

<ĺnként vállalt feladat

IartÓs k telezettségvá11alásokra,fedezete K<iztertilet
felĺigyelet saját bevétele

]aľkolás iizemeltetési feladatok ellátása, fedezete a

]óvárosi Önkormáĺyzat parkolási bevétele.

0.c

ĺinként vállalt feladat

raĺkolás bóvítés miatt az egyszeri beľuhĺŁási,
lologi kiadásokra,a parkolási bevételek terhéľe

00

k<itelez<ĺ feladat

0.0

nként vállalt feladat

nként vállalt feladat

00

kt' 368l20|f,(X'30.) sz. hat. K ltsége
jelenleg nem ismert

508.(

ktitelez<ĺ feladat

tinként vállalt feladat

0.0

2 000.(

k telezó feladat

k telezó feladat

508.(

s 39'r.(

0 .0

l0 439.(

kłjtelezó feladat

60 000 0

Összege jelenleg nem ismert

kiitelezó feladat

elóteÍjesztés
3 'sz.melléklete

eFt-ban

2 000.0

t40.2

k telezó feladat

5 397.0

508.0

43r 61

Kt.8 I 20 13.(L23. )sz.hat.

?ĺ4?0
4.0

Kt.3 5/20 1 3.(II.06.)sz.határozat

24 000.0

2 000.0

140.2

)6 400 0

431 61

5?S70

Kt. l 1 0/20 1 3. (II|.27 .)sz.határ ozat

4.0

24 000.0

51 314.0

)Á 4oo o

140.2

348/2013. flX.18.) Kr. Har.

431 6

339/2013.(rX.l8.)

I 4l

Kt.20 1 /20 1 3.(V .2f .)sz,határ ozat

2Ą

3s312013.(IX.l8.)

000

Kt. 20 8/20 1 3. (v .29')sz,Kt'határozat

.c

f6 400.c

Kt. 2| 4/2013,NI.05.)sz.hatáľozat

kt. 3 7.7 l 20 12.(xl. 0 8. ) számri határ ozat

Kt. 259 /2013.(yI.27 .) sz'hat. Összege
jelenleg nem ismeľt

Kt.223/2013.(VL05.)

K;'t. 2891f013.(VII. I 7.)sz.hat.4.pont



laľkolás btĺvítés tizemeltetési kiadásaira,a parkolási
levételek és áfa visszatérĺilés bevételek terhére

hatĺírozatlan idtĺre hangos téľfi gyelo kamerák
jzemeltetésére a K zterÍilet-feltigyelet k<izhatalmi
levételeinek terhéľe.

)nkormányzati |akások bérlói által fe|halmozott, el
rem éviilt fiĺtésdíj megfizetéséĺe Kisfalu Kft
Bursa Hungarica Felsóoktatási onkormányzati
Öszt<indíjpályrízat

ntézményi álláshelvbóv. tartÓs k tváll.

jnkéntes polgári védelmi szervezet mrĺk dtetésének
:é|jára hatźtrozatlan id<ĺre ingyenes használatbaadás
>gyszeri beruhĺŁási keret

20l4' évi k ltségvetés

JÓzsefvárosi Önkormányzat elózetes és t bb éves kiitelezettségválla|ásai

kÓtelez<ĺ feladat

Karbantartás, gyorszolgálat' a lakÓhaz mríkłjdtetési
bevételek terhére

iinként vállalt feladał

az MNP II. keretében kialakított, lakÓépĹiletekbe
kiépített kameľarendszerhez taľtozÓ riasztÓrendszeľ
Ľávfeltigyeleti ĺendszerbe t rténĺĺ integrálásĺĺhoz és a
KÖzteriilet-feliigyelet á|tal ttirténĺĺ iizemeltetéséhez
10 éves idótaľtamĺa

Önként vállalt feladat

nként vállalt feladat

<'nként vál lalt feladat

;egélyhívÓ ľendszer kialakítására a díjfizettĺ parkolő
lutomatákban, tartÓs, K zter{ilet-feltiryelet
:arkolási bevételek terhéľe' SIM klíľtyák díja

q4 ą6q s

ParkolÓ tizemeltetés JVSZ Szerdahe|yi u. 9. telek
)014. évre 400 e Ft Összegben elózetes
<dtelezettséget vállal a parkolásbÓl befolyÓ
levételek terhére.

ĺinlĺént vállalt fel adat

160 0

9'7 6'11.s

RR2ą0

Koszoru Napkiizi otthonos Ővoda udvarrĺn
;portpálya tizemeltetérése JÓzsefuaľosi
.ntézménymtik dtetó Kiizponton keresztĹil (a
leruházással létrehozott, beépĺtett valamennyi
ĺaryonelem és sporteszk<iz a l5 évet k<ivetően

'érÍtésmentesen az ĺinkormányzat tulajdonába keriil)

J 000.0

kĺitelezó feladat

I 158.0

360,0

9'.7 6'7r.:

tinlrént vállalt feladat

3 000.0

I 158.0

Kt. f89 12013.(VII. 17.)sz.hat.5.ponr

360.(

ktĺtelezó feladat

248 760.0

Kt. 2941f013.(VII. 17.).s2. hat

3 000.c

I

Önként vállalt feladat

l5 8.C

Kt. 288/20 13.(VII. I 7.)sz.hat.

r24 380.0

KÍ.30,7 /2013 '(y II. l7.)sz.hat.

I

Kt. 69120l3.0I.27.) sz.Kt.hat'6.) felkéri a
polgármestert, hory Budapest v.' vI.' vII.'

és IX. kertilet Önkormányzataival és a

Fĺívárosi KatasztrÓfavédelmi lgazgatÓsággal
vegye fel a kapcsolatot a beruhazási és a

helyiség jÖvóbeni eseti igénybevétele során

felmerĹiló ktiltségek megosztása

s93

Kt.309 12013.(VII. I 7.)sz.hat.

,0

elóteÍjesztés
3.sz'rnelléklete

eFt-ban

kiĺtelezó feladat

780.0

I 593.0

400 0

Kt.'l 5 12013.(III. 06.) sz.Kt.hat.

780.0

I 593.C

Kr. 366/2010. (IX.22.), Kt
l5 l/201 3.(V.08.) sz.Kt.hat

780.C

Kt. I 66/20 I 3.(V.08.) sz.Kt.hat.

Kt. 1 68/20 13.(V.08.) sz.Kt.hat.

Kt. 1.7 3 120|3.(v.08.) sz.Kt.hat'' Összege
jelenleg nem ismert



Jőzsefo árosi Intézménymiĺk<idtet<ĺ K<izpont bér|eti
díibÓl iskoláknak vissza

2014. évi posztumusz díszpolgĺíľi cím
adományozása Kopptlny Zo|tán, JÓzsefuáros els<ĺ

polgármesterének ( JKH)

Aktív polgárokat Euľopának ( EurÓpa a polgáÍokért
program ) pá|yźaat ônľésze

Eagondozási díi

JoKÉsZ mÓdosítása volt Ganz tertiletére
vonatkozÓan

IATIKA ovoda létszámbóvítés

IIK létsziĺmbővítés

ovodapedagÓzus bérfeilesztés

0vodapedagÓgus bérfeilesztés

ÓszirÓzs Gond. Szolsálat létszámbóvítés

2014. évi kii|tségvetés

Jőzsefvárosi Önkoľmányzat elózetes és ttibb éves kôtetezettségvátlalásai

Lakásfenntartási támogatás rezsicsÖkkentésre
201 3.dec. 20 l4.I-II.hÓra

nként vállalt feladat

Teleki téri piac bevétel áfa visszatértilés

JKFVsz' JIK' JPsZ feladatátszervezésével a
ktivetkezó évek k ltségvetésének terhéĺe éves
szinten 10.287'6 e Ft tartÓs mrik<'dési kÖtelezettség

tinként vállalt feladat

az j Teleki téri piac tizemeltetéséhez sztikséges
gépek, eszk<iz<ik' mobíliák beszerzéséľe 20|7 .évben
f 667 eFt,2018.év 445 e Ft

tinként vállalt

k telezó feladat

a Teleki téri piac tizemeltetését biztosítÓ
szoleáltatásokÍa

k telezó feladat

a JÓzsefuáľosi PedagÓgiai lntézet elhelyezése,
mfü dtetése JIK, k ltsége nincs meghatarozva

<inként vállalt

k<itelez<ĺ feladat

a jelzórendszeres házi segítségnyujtás szolgáltatást
JSZSZGYK telephelyén az''Eziistfenyó
GondozÓházban 201 4,évti5| tartÓs ktit.váll.továbbra
is mrĺktidteti

ĺinként vállalt

kĺitelezó feladat

ktiteleztĺ feladat

<inként vállalt feladat

79D)

megváltozott munkaképességii, valamint fogyatékos
embeľek k zigazgatásban t rténó foglalkoztatása a

,,Jobb veltink világ'' program keretén beliil 20|4. évi
k ltségvetés terhére egyszerijelleggel, JÓhíľ Kft+
Hivatal

895.C

s 080.c

t 043.C

Kt. l /r/ZUlJ.(V.UÜ.) sz.Kt'hat. ltt'a
bérbeadásbÓl származő bevételek

fiiggvényében évente d<int anő|,hogy az
oktatási intézmények részére a bérleti

Ä!ź^1.t^1 L^f^|'1 .''^.^.Á- ^^1.1.^-^ o/' Á+ ^Á:

I9
l3 609.ć

T2

895.C

Á

k<itelez<ĺ feladat

9 854.8

2328.C

I 043,(

0.0

lR 000 0

kĺitelezĺĺ feladat

t9

Kt. 3|3ĺ20|3' (VII. l7.)sz. hat., ôsszege
jelenleg nem ismert

13 609.ŕ

I 100.c

I f.4

9 854.t

f 328.("

t0 f87.6

nként vállalt

I 043,0

0 .0

kt. 328/20 I 3.(VIII.29.)

l91f.4

22 406.(

kt. 323 lf0|3.(VIII.29.) 4.000 e Ft+áfa

t3

kt. 508/201l.(xil.15.)

609

9

t0 28'7.(

előterjesztés

3'sz.mellékIete

eFt-ban

854.8

2328.0

20l3. szetp. l8-i iilésre megy

nként vállalt

37 5 /2013.(x,02.) kt.határozat

3 64120|3.(X'02.) kt'határozat

2 667.C

3 6 4 l 20 |3.(X'02.) kt'határozat

18 799.0

kr. 309/2013.ryrr.17.)

L0 287.6

13 1l 0.c

3'7812013.(X.16.)

2 66'1.0

38ft2013.(X.16.)

26 000.0

394/2013.(X.30.)

3 000.c

4041f013.(x7.06.\

404/2013.(Xr.06.)

407 /2013.(Xr.06.)

421t2013.(Xr.20.)

4f5/2013.(Xr.20.)



Hivatal iroda. és írÓszeľ, nyomtatvány, fax- és
fénymásolÓ gép festékhengerek beszerzésére 20|4.
ianuár 1.t<ĺl 20l4'- december 31-ie

Hivatalban víruskeresĺĺ, valamint mentóegység
Licencének beszerzéséľe 20 l 4. január l -jét l 20 l 4.

Cecember 31-ig

t Polgármesteri Hivatal kÖltségvetésében nyomtatÓ-
is fénymásolÓ berendezések, valamint az oNrapo
lrogľammal kompatibilis postrłzÓ gép bérlése,
avítása, kaĺbantartása, sziikség esetén festékek,
llkatrészek, kellékanyagok beszeľzése céljábÓl
ĺózetes k<jtelezettséget vállal 2014. januĺłr 1- 20|7.
lecember 3l-ie

l014.január |.jétt'|20|4. decembeľ 3l-ig a
Polgáľmesteĺi Hivatal épiiletének és telephelyeinek
<arbantartási feladatai e||átásáÍa vonatkozÓ
negbízási szerzódés megk téséIe' havi bruttÓ l76,0
: Ft+iárulékai Összeben

2014. évi ktĺltségvetés

JÓzsefváľosi onkormányzat elózetes és ttibb éves ktitelezettségvállalásai

k tęlezó feladat

20 1 4. j anuár |.jétó| 20 | 4. febľuár 2 8-ig tanácsadÓi
feladatok ellátására vonatkozó megbizilsi szerzódés
megkÖtésére, mel1,nek tárgya a Teleki téri piac
építési beruhĺŁásának befejezéséhez kapcsolődÓ
kivitelezési munkálatok és egyéb łinkormányzati
kivitelezési munkak segítése, az AurÓra utcai
rendelóintézet elókészítési / kivitelezési munkáira
vonatkozÓ tanácsadás 300/hÓ+áfa

kÖtelező feladat

kotelezó feladat

29 210.C

f074' jaĺućtr l-jétól 2014. február 28-ig a

Váľosfejlesztési és F<iépítészi Ügyosztály
feladataihoz kapcsolÓdÓ pályázat fi gyelési/írási és

egyéb feladatok ellátására vonatkozÓ megbízási
szerzódés megkdtésére 30oeFt/hÓ+jáĺulék

2 000.(

k telezó feladat

20 l 4. j anuĺĺr | -jétó| 201 4. december 3 l -ig a helyi
nemzetiségi iinkormányzatok mrĺkÖdéséhez
sziikséges személyi, technikai, adminisztráciÓs
feltételeinek biztosítására vonatkozÓ megbízási
szerz<idés megk tésére 20oeFt/hÓ+járulék

2',1 500.0

tiĺiként vállalt feladat

2'.7 500.0

f 6f5.2

430/2013.(XIr.04.)

nként vállalt feladat

430/2013.(Xrr.04.)

27 500.C

k telezó feladat

43012013.(xL04.)

eloterjesztés

3.sz.mellékIete

eFt-ban

762 I

430/2013.(xlr.04.)

323 )

f 983.2

430/2013.(xlr.04.)

430/2013.(xlr.04.)

430/2013.(Xrr.04.)



2014.január l.jétól 2014. december 3l-igÁfa
tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátásáľa
vonatkozÓ megbízási szerzódés megk téséÍe
200eFt/hÓ+áfa

a pszichiátriai betegek nappali e||tltélsáĺa 2074.

ianuár l. napjátől 20l4. december 3l' napjáig
ellátási szeľzódést k<it Moravcsik Alaoítvánnval
300eFťhÓ

a pszichiátľiai betegek nappali ellátására 20l4.
ianuár 1. napjátÓl 20l4. december 3l. napjáig
ellátási szerzodést k t szigony Utitárs Nonpĺofit Kff
vel250eFt/hÓ

Helyiségbérleti szerzĺídés a PrŁmány Péter
Katolikus Egyetem Jogi- és Államtudományi
Karával a Budapest, VIII. kertilet Szentkirályi u. 26.

sz, a|atti, ftildszinti 450 m2 alapteriiletrĺ
tomacsamok bérletére vonatkozÓan. a Váľunk Rád
Napk zi Otthonos Ovoda, a Mesepalota Napk zi
otthonos ovoda, a rÁ-ll-xa NapkÖzi otthonos
ivoda Óvodásainak testnevelési foglalkozása
céliábÓl 2014. december 3l-is.

2014. évi kii|tségvetés

Jőzsefvárosi Önkormányzat elózetes és t bb éves k telezettségvá|lalásai

<inként vállalt feladat

ĺf0|4. évi k ltségvetés terhéĺe az átmeneti

3azdálkodás idószakáĺa 2014. január' febľuár
rÓnapokra az riszásoktatás feladatainak e||źLtására

łonatkoző megbízási szerz<ídések fedezetére (JIK
<Öltségvetésében)

}< telezó feladat

k telezó feladat

z állatvédelmi hatÓság kijeliiléséról szÓlő
)3412006' OoI.23.) szám Korm. rendeletben
neghatározott feladatokra, 20 l 4. j anurír |.-20 | 4'
lecember 31 . idótartamra

3 048.0

2014. január l-jétól 2014. j nius 30.ig banki,
pénz gyi konstrukciÓk kidolgozásáľa sziĺmlavezetés
tárgyában, és adÓsságkonszolidáciÓra vonatkozÓ
tanácsadásra, speciális hitelteľmékek kido|gozásáľa
tiírsasházak és bérhazak felrijítására vonatkozÓ
megbízási szerz<ĺdés megkdtésére

3 600.c

k<itelez<ĺ feladat

3 000.c

tinként vállalt feladat

államigazgatási fel adat

43012013.(xrr.04.)

l 200.(

kr.5 l71201 1.()oI. 15.),

Kt. 43 6 / 20 r2. (Xrr.o 6.)

sz.hat.43 0 I 20 13. (XII. 04.)

nként vállalt feladat

kt.517/201 1.(XII. 1s.),

Kt.436/2012.(Xr.06.)
sz.hat.43 0 I 20 73.(XII. 04. )

451.5

elóterjesztés

3.sz'mel|ékIete

eFt-ban

I 248.0

430/2013.(XII.04.)

223',7.4

43012013.(XĹr.04.)

430/2013.(XIr.04.)

43012013.(xr.04.)



2014.januaľ l-jét l 2014. oktÓber 31-ig a

kĺizbeszerzési eljárásokban 7 fos Bíľá1Ó Bizottság
tagj ainak dijazásttt 1 20'0 e Ft/hÓ/f<í+j árulékai
ál1apítja meg,

20l 4. december 3 1-ig meghosszabbítva a képviselő-
|esttileti iilések onJine k zvetítése táľryában kdtÖtt

szo1sáltatási szerzódés

)0 1 4. február 2 8-i g meghossz abbitv a az írott sajtÓ'

lTV és az internetes média ťtgyelésre vonatkozÓ
neebízási szerz<ĺdés

)014. december 3l-ig meghosszabbítva a Heti
V álasz c, k<izéletĹgazdasági hetilap
lreambulumában meghatározott Pest-budai Látkép
:. mellékletében havonta egy alkalomma| a
<eriilettel kapcsolatos hírek, cikkek 1 oldalon
:<irténó megjelentetésére vonatkozÓ megállapodás

20 l 4. december 3 1-ig meghosszabbítva a hirdetési
feltiletek megvásáľlására vonatkozÓ hirdetési
keľetszerzódés

2014. évi k.'ltségYetés

JÓzsefvárosĺ onkormányzat clózetes és tiibb éves ktitelezettségvá|lalásai

k telezó feladat

2014. december 3 l-ig meghosszabbítva a hivatalos
kÓzbeszerzési tanácsadÓi feladatok ellátásáÍa
vonatkozÓ megbízási szerződés 1 00OeFt/hÓ+áfa

<inként vállalt

2014.januaĺ l-jéto|f0|4. decembeľ 3l-ig a

Polgármesteľi Hivatalban adminisztráciÓs feladatok
ellátásĺĺLra, valamint a képvisel<ĺ.testiileti és

bizottsági tilések megszeľvezéséhęz szĺikséges
máso1ási, szkennelési feladatok ellátására vonatkozÓ
megbízási szerzódés l 40eFt+járulék/hÓ

nként vállalt

t0 441.2

)0 14. január l.jétól hatályba lépó j számviteli
ęndszer miatti szabályzatok elkészítésére
ĺonatkozÓ megbízási szerzódés

<inként vállalt

3 352.8

Z0 l 4. december 3 l -ig munkajogi tanácsadás, jogi
<onzultáciÓs feladatok ellátására vonatkozÓ
negbízási szerzódés
neghosszabbítása25 0eft+áfalhÓ

iinként vállalt

165.1

,Budapest VIII. kerĺilet II. Jrĺnos Pál pápa tér
itfel jítási munkái el<ĺzetes tájékoztatÓ anyag''
ĺnevezésri dokumentáciÓ és a felrijítási munkiĺhoz
ĺissza nem térítendĺĺ tíímogatás

kdtelez<ĺ feladat

2 743^2

k telezó feladat

| 596

430/2013.(Xrr.04.)

.7

k<itelez<ĺ feladat

15 240.C

430/2013.(XIL04.)

nként vállalt feladat

430/2013.(XII.04.)

elóterjesztés

3 'sz.melléklete
eFtban

nként vállalt feladat

f 088.2

43r12013.(xrr.04.)

2 500.0

431/2013.(Xrr.04.)

8l 0.0

432120t3.(Xr.04.)

Í9 204'0

433t2013.(Xrr.04

43412013.(Xr.04.)

435/2013.(Xrr.04.)

43612013.(){Jr.04.)



Budapest VIII. kerĺ'ilet 10 éves futamidóre Baross u.

l l 1., Baross u. 103.' Losonci tér 3., és Losonci tér
4, szám a|atÍi lakÓépiiletek energia-megtakarítást
eredményeztĺ koľszertisítésének, fel jításának
bekerĺilési ktiltségeinek finanszírozásához
lakásonként 500.000 Ft vissza nem téľítendó
támogatás'2O 1 5 .2022. év ekben évente l 2.200,0 e

Ft.2023. éwe 3.660.0 e Ft

12074, évi k<iltségvetésének terhére a Magdolna u.

L4. szám alatti, a Tolnai Ĺajos u.23. alatti ktiz sségi
<ertek tizemeltetési ktiltségeire

a Vajda Péter Ének - Zenei Általanos és

Sportiskolában a sportsátor iizemeltetését biztosítÓ
szolgáltatások és juttatások kÖltségeire 20 1 4.

december 31. napig (JIK)

a rendkíviili téli idtíjárási viszonyok során
jelentkez<ĺ feladatok el|átásaĺa (JKFvsZ)

az onkormányzat 2014. évi k ltségvetése terhére

66'379,3 e Ft-ban elózetes k telezettséget vállal a

Tolnai Lajos u.27, szäm alatti ingatlan fel jítására

az áfa visszatérĺ'ilés, a biztosítási káltérítés és az
adÓbevételek terhére.

2014. évi kÖltségvetés

JÓxefvárosi Önkormányzat elózetcs és tÖbb éves kÖtelezettségváttalásai

Magdolna Negyed Program III. megvalÓsításával
kapcsolatban a Nagyfuvaros u. 26. szám a(atÍi
lakÓépiilet éptilet béľlĺíinek átmeneti elhelyezésére
bruttő 25.000'0 e Ft keret<isszeget biztosít a20|4.
évi k ltségvetés terhére el<ĺzetes

k<ĺtelezettségvállalás keretében 19.685'0 e Ft-ban
ônkormányzati saját bevétel teľhére, 5.315'0 e Ft.
ban áfa visszaigénylés terhére.

<inként vállalt feladat

nként vállalt feladat

Vlagdolna Neg7ed Program III. megvalÓsításával
rapcsolatban a Budapest VIII., Magdolna utca 12.,

'{agyfuvaros utca 26., Szerdahelyi utca 18. szĺím
tlatti krízishrŁakban iisszesen 3 ftĺ szomszédsági
tŁfelĺigyel<ĺt biztosít, 20l4. március l-jétól 2015.

nájus 30. napjáig tartÓ megbízással 1 1.025 e Ft

tinként vá1la1t feladat

8 540.0

nként vállalt feladat

l 200.0

1év8 Zľt. 2014 évi miiktjdésének biztosításáľa''

Kisfalu Jőzsefo áĺosi VagyongazdálkodÓ Kft .

<ÖzÖtti,',Szerzodés varyongazdálkodási feladatok
illátásárď'tárgyi szerzódést 2014. január 0l. és
Z0l4. december 31. ktizt'tti idótartamľa

t2200.0

9 432.0

<inként vállalt feladat

tl820.4

12200.t

66 3',79

438t2013.(Xr.04

tinként vállalt feladat

440/2013.(Xr.04.)

<inként vállalt feladat

eloterJesztés

3.sz.me|léklete
eFt-ban

25 000.c

kÖtelez<í feladat

44rt2013.(xtr.04.)

44912013.(){r.04.)

7ą5nr
27

4s0l2013.(Xrr.04.)

t14.2

63 400.0

3 6',15.0

46212013.(Xr.l8.)

463/2013.(Xrr.18.)

46sl2013.(Xrr.l8.)

468/2013.(xlr.18.)



JÓzsefuárosi Heti Piac 20|4, év máľcius 22.töl
december 20-ig terjed idoszakában (39 alkalom)
t ľténó tizemeltetésére 4.247 e Ft sszegben,

melynek fedezetéiil a piac mtĺkÖdési bevételét
3.064'0 e Ft és az Önkoľmányzat adÓbevételęit
1 lR?0eFfrisszeohen

kertileti díjÍizetö zÓna bóvítés 2074, éwe 110.278'0
e Ft-ra el<ĺzetes k telezettséget vállal' melyb<ĺ|

egyszeľi beruhazás k ltsége 48,266,0 e Ft, egyszeľi
miíkÖdési k<iltség Összege 20,328,0 e Ft, tartÓs

mrik dési k ltsége |3.299,0 e Ft, bér és járulék
juttatások k ltsége 28.385'0 e Ft.20l5. évtól tartÓs

miĺkĺidési ktitelezettséget vállal a mrĺktidési dologi
ktiltségekre |7.732,5 e Ft sszegben, személyi
juttatások és jáľulékainak k<iltségére 42,249,0 eFt

ssze gben. fede zete az intézmény paľkolás i b evétele

Budapesti Rendór-fökapitányság és az
onkormányzat k özÓtt, 20 | 4. január 0 l.t<ĺl 20 l 4.

december 3 l-ig tartÓ kÖzteľtileti térÍigyeló rendszer
lizemeltetésére vonatkozÓ megállapodás

20l4. évi kÖltségyetés

JÓzsefvárosi Önkoľmányzat e|ózctes és tÖbb éves ktitelezettségvátlalásai

ktĺtelezĺĺ feladat

Teleki téri piac árusítő pavilonjainak kivitelezésért
19.050'0 e Ft-ot biztosít a 2014' évi k ltségvetés

teĺhére az Önkormányzat saját bevételeinek terhéľi
15 milliÓ Ft Összegben, 4.050'0 e Ft iisszegben az

ÁFA visszaigénylés terhére.

IlK 2014. évi k ltségvetésében biztosítja a Raoul
Wallenberg Szakk zépiskola és Szakiskola
átkeztetési feladattal kapcsolatos mfü dési.
Ĺizemeltetési ktiltségeke

k telezó feladat

Biztos Kezdet GyerekhrŁ mrĺktidtetéséhez az
Önkormĺ{nyzat saját bevételei teľhére 20l4. január és

ťebruár hÓnapĺa

1 1 83.C

támogada a Tankertiletet és az Önkormányzat
níĺkłjdtetésében lévó iskolákat 2014. évben elózetes
<Ötelezettségvállalásként tisszesen 4.|32,5 e Ft
)sszegben az Önkoľmĺínyzat saját bevételeinek

'erhére

k telez<ĺ feladat

łjnként vállalt feladat

110 2'7 8.0

35 065.8

kłitelezó feladat

47u2013.(Xil.18.)

<inként vállalt feladat

ts 050 0

Önként vállalt feladat

4721f013.(Xil.18

e|óterjesztés

3. sz.lnel|éklete
eFt-ban

13 809.4

I 034.0

t4149.8

47312013.(Xrr.r&.)

4132.5

4741f0r3.(XJ.1.18.)

47512013.(XIr.r8.)

478t2013.(Xil.r8.)

4'.79t2013.(Xr.18.)



2014. évben is biztositja az nkormányzati
c<iltségvetés 1 1104 címén a JÓzsefvrĺľosi
Ąlkalmazotti Juttatási Szabályzatban foglalt
izabályok a|apjćtn a mrikÖdtetett iskolák tiirzsgárda
utalomra jogosultaknak a jutalom és jáľulékainak

5sszegét az ĺinkormányzat saját bevételeinek

Hivatali létszám emelésľe tartÓs elĺĺzetes
kôtelezettsé get v á||a| 20 | 4. évi 25'5,7 2,5 e Ft' 20 1 5.
tól évente 27.75|,8 e Ft <isszegben a helyi
adÓbevételek terhére.

Jrogszemét Összegyrĺjtésének megvalÓsítása
íľdekében támogatási szerzódés az EMMI-vel,
gépjármti fenntartására a támogatási idószak
leiáratát ktjvettĺen 5 évre (JKFvsZ)

)sszesen

2014. évi kiiltségvetés

JÓxefvárosi Önkormányzat elćĺzetes és ttibb éves kÖtelezettségvállalásai

<inl.ĺént vállalt feladat

k<iteleztĺ feladat

nként vállalt feladat

I 4l 2,4

)< ą1) Ą

500.(

27 751.8

2 428 134.2

s00.0

I 541 74E.6

4.79120|3.(XIÍ,18')

27 751.8

500-0

484/2013.(XII.18.)

t 379 776.1)

eloterjesztés

3.sz.lnelléklete
eFGban

487/2013.(XII.18.)



Józsefváľosi onkormányzat20|4. évi kłi|tsógvetés becsült kłizvetett támogatásainak bemutatása e|öŕeŕjesztés

4.sz.mel|é|dete

eFt-ban

Sorszám Bevéte|i jogcím
2014. év
tervezett

J

köteIező
feladat

łinként vállaIt
feladat

I jllátottak térítési díiának elensedése

2 ]l|átottak méltányossási alaDon tÖrténö elensedése

2 Ellátottak kártérítésének elensedése

3 -akossás részére lakáséDĺtéshez nVúitott kÖlcsÖn elengedése

) -akosság részére lakásfe|űiításhoz nvúitott kÖlcsÖn e|ensedése

4 éoítménv adóbót biztosított kedvezménv mentessés * 30(

Á ...-ból biztosított kedvezménv mentessés *

5 ..-ból biztosított kedvezmény mentesség *

5 3épiármű adóból biztosított kedvezmény 50(

o 3épiármű adóból biztosított mentesség

o. |Ielviséeek hasznosítása után kedvezménv mentesség

1 EszkÖzÖk hasznosítása után kedvezménv mentesség

7. Dsvéb kedvezÍnénv l0 00( 2 00(

8 BsVéb kölcsÖn elensedése

8. 3ondnoki lakás lakbér kedvezménve

|ársadalmi szociálpolitikai iuttatás visszafizetés elengedése

o Lakásbérleti díikedvezménv 12 00(

l0 :{elyiségbérleti díikedvezmény 70 62(

10. ]lidesenítéssel kapcsolatos kedvezĺnénv 84223

1ĺ
lngyenes SZoIgallalas' esZKoZ olztoslIas( Jozsefvaros| Áozossęgl ňzV lngyenes

szolgáltatássai nélkul) 14 6sl

t2 mind összesen 93 421 100 87J



tiltsésvétési"ŕ
Á. HELYI oNKoRMÁNYZAToK Ár,r,łr,Áľos
ivĺÚxonÉsÉľBrc ns Ácaz.łu FELADATAINAK
ľÁnĺocłľÁsł

Megnevezés

onkoľmányzati hivataI míĺkiidési támopatása

itášokr:L:''.l ] ..].. .^'""i"l.i.ii}łłjlE..l....

- ęlismert létszám
- ęlsó nésv hÓnao
. 8 hÓnapra

Telepii|ésiizemeItetés támosatása
- zÖldfeliilet
- kozv1lásatás

JÓzsefvárosi Önkoľmány zat 2014. évi miikiidési támogatása és adÓbevétele

- kÖzutak fenntartása

Egyéb kiitelezó łinkormányzati fe|adatok támogatása

l l. i E L E'p, ijĺ É s l. Ö Ń KO .rax

Ki ż Ń E Viť'EŠi.* e yi nitĺnia ŕfun
nE LAií iAffi ä'r,Íse,..., :.'.

mutatĺíszám

ovodapedagÓgusok és az rívodapedagőgosuk neve|ó
munkáiát k zvetleniil sesítók béľtámosatása
ovodanedasősus
- elismert ÓvodapedagÓgus létszám 8 hÓnapľa

]:ffi.ľ.l1

sszeg Ft-ban

- gyeremeklétszám

- elismert v ezetöi |étszám

2 551 539 957

. vęzetoí kÖtęlezó óraszám

I 19.3

tisszeg e Ft-ban

- elismert |étszámrabérŁĺmosatás 8

'ji,riüiA

. ÓvodapedagÓgusok pÓtlÓlagos támogatása szeptemberi
bérváltozás miatt

S-\S'-1

Neveló munkát sesítók

;,-'^,1-,,.".r.i1 ^l ",.,,,1

i)lii5r't-,'tt l
t:iti:-1t:{tt'!1 I :: i

- elismert Iétszáma

2 551 540

4 hÓnapľa

0

8

2013 . évi lakossásszám : 
,7 ||60 fo

- Óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 fót 1 f(i

hÓnaora
4hőnaĺra

0

8 hÓnapľa

0

4 hÓnapľa
8 hÓnaora

. :'}.".:... :j']-::Ii.:!í]j]'} 
':^.]

' 
:iii 

".i"'."*ět: 
:i''ĺ.Íiil..l

,.i".::j791:ť6a!..lłl

ľ;.lil';|š.j.1ffi

0

96 066 000

4hónaora

0

0

hÓnaora

adőeró képesség beszámítása nélkÍil546394 e Ft

0

|Örvényben meghatározott szabályok' képletek alapián számított

4 hÓnaora

0

132.7

0

meglegyzes

r32.2
1487.0

794 860 747

0 adÓeľókéoessés beszámítása nélkii| 37962 eFt

1481.0

0

8 hőnaora

0

elóterjesztés 5. mellékle1
e/Ft-ban

26.C

96 066

4 hÓnaora

0

26.C

442.C

442.C

adÓeróképesség beszámítása néIkii| t92t3f e Ft

794 861

1?) )

átlag gyeľmeklétszámra jutÓ támogatás łisszege 3377 6Ft/fĺ/hĺ

3s4 928 26"1

98.C

176 795 467

98.0

t rvényben meghatáľozott szabályok. ké

4 547 680

tÖrvénvben meshatáľozott szabálvok. kéoletek a|aoián számítoťt
tÖrvénvben meshatáľozott szabálvok. kéoletek alaoián számított
tĺiľvénvben me shatározo lt szab á
t rvénvben meghatározott szabá
t rvényben meghatározoIt szabá

3s4 928

tÖrvénvben me shatáľozoIt szabá

176 796

tÖrvénvben mę shatározoIt szabá
elismert létszámra vetítve 40 12000Fťév

4 548

elismeľt |étszámĺa vetítve 40|2000Ftl év

34400Ftlf

pl

vok. képletek alap

etek alapi án szźlmított

yok. képlete.< alap
yok. képletek alap
vok. kéolete.< a|apián számított
vok. képlete.< alapián számított

án szźlmítotl
án számitoIt
án számított



- elismeľt |étszźlma

- daika csooortonként 1 fó
- elismeľt létszáma

- pedaeÓsiai asszisztens 3 csoportonként l

Megnevezés

- elismert |étszźlma

- elismeľt létszámrabértámosatás 8 hÓnaoľa

ovodai mĺik dtetési támosatás
- gyermekek teljes idejĺi Óvodai nevelése

syermeklétszám 8 hőnapra

8 hÓnao

JÓzsefvá ľosi onkoľmány zat 2014. évi mĺíkiĺdési támo gatása és adÓbevéte|e

ebból nem saiátos nevelési isénvíĺ svereklétszám

4honaora

ębbŐl nem saiátos nęvelési ieénYtĺ gyereklétszám

Ía

8 hÓnanra

- nem sajátos nevelési igényĺ Óvodás gyermekek száma
8 hÓnaora

4hőnapra

mutatrĺszám

8h

- miĺk dési támosatás

fó
onapra

4 hÓnaora

[nsvenes és kedvezménves pvermekétkeztetés

4hőnaora

- Óvodai

10.c

- áItalános iskolai

ässzeg Ft-ban

10.c

- gľnnazlum

66.0

SZ

66.0

4hónapra

Egves itivede|empÓt|Ó támogatások
r.n'ľ.řj

22.0

- rendszeres szociális sesélv

22.0

ässzeg e Ft-ban

- noľmatív lakásfenntratási támoeatás

4hőnaĺra
8 hÓnaoľa

- ađÓssáscs kkęntési
- adÓsságszkezelési szolgáltatáshoz kapcsolÓdő

I akásfenntaľf á Śi támrro2tác

Énn,ĺ'ľi
iiĺ,rĺÍł

4hőnaora

1468,0

- foslalkoZtatást helvettesítĺĺ támosatás

r 17 600 00c

14s 1"0

- kámÓtlás

1467.0

58 800 00c

Hozzájáru|ás a pénzbeli szociális el|átásokhoz

1455,0

támosatás

i"]IoI(Gr(l.t.iš.Ij

17,0

kiegészi

12.0

1 17 600

tése

58 800

ü:.:"ji"*:: ::*-*-.... .l
'"Í 

"'..:':;'l;iji

;lismert |étsztmĺa vetítve 1 800000Ft/év

meglegyzes

elismert létszźlmĺa vetítve 1 800000Ft/év

s4 805 333

2',7 384 000

elóterjesztés 5. melléklel
e/Ft-ban

ll'i{:]ł'|i
!ľjiii
ti\ ii"t-.tjš

0

ä$i*

54 805

27 384

70| ĺ25 000

130 s00 000

esv wermekre iutÓ támosatás 56000.Ft/év

63 225 000

esv svermeke iutő támosatás 56000Ft/év
0

I l2 500 000

10 800 000

384 000 00c

701 125
130 500

135203 612

100 00c

63 225

segélyek

I 12 500

alap 14

alao 70250 eFt

r0 800

alao 125000 e Ft

384 000

0000 e Ft

alap 12000 e Ft

100

135 204

alap 480000 e Ft
alao l00e Ft
adőeľóképesség beszámítása
iisszeséból a tv-i

nélkĺil f70407 e Fto a támogatás



Egyes szociá|is és gyermekjőléti fe|adatok támogatása

- családsęsítés
- svermekiÓléti szo|eá
- eyermekiÓléti k zpont

Megnevezés

- gyermekétkeztetés támo gatása

ebból elismert dolosozÓk bértámosatása

- szociális étkeztetés
ĺizemeltetési támo satása

- házi segítsémvriitás
- idóskorriak nappali ellátása

ltatás

- fogyatékos személyek nappali ellátása

JÓzsefváľosi onkoľmányzat 2014. évi miĺkłidési támogatása és adőbevétele

-pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
- hailéktalanok nappali intéznényi ellátása
- svęrmekek napkÖzbeni ellátása b lcsóde
ebból nem hátľánvos helvzeni

mutatÓszám

- családi naok zi és svermekfeliisvelet

hátránvos helvzetÍĺ
halmozottan hátrányos helyzehĺ

. hailéktalanok átmeneti intéznénv
- gyęrmekek átmeneti intéznénvei
Telepĺi|ési iinkormányzatok áItal idósek átmeneti és

taľtős, valamint haj |éktalan szemé|yek részére
ny jtott tartÓs szociáIis szakosított e|Iátási feladatok
tÁĺnooetÁsc

sszeg Ft-ban

- idóskoruak gondozóháza e]|átottak száma
. intézményvezetói és segítö munkatársak létszáma és

béľtámoeatása

s30 9s0 921

- intézményi i.izemeltetéSi támogatás

łisszeg e Ft-ban

17)

20 077 258

1020^0

20 077 2s8

IV,.TEDE P.U-I,ES T ONKOB
Ŕt'n'tĺłŔ ĺt",ĺs.'nni'i n Ä ł

I

2 099 400

55.0

Kłinyvtáľi k zmĺive|ódési és m zeumi feladatok
támogatása

250.0

It9 462 400
104 849 645

20.0

- fÓvárosi keriilketi nkormányzatok kiizrľltĺvelódési
támosatása

s30 951

4\

s6 467 20C

0

).R4 0

20 077

7 9',75 00C
f7 250 00c

259.0

20 078
2 099

10 000 00c

18.0

13 9s0 00c

tt9 462

7.0

104 850

0.0

127 9'7r 90C

0,0

56 467

12.0

0

9 338 49C

7 975

megJegyzes

27 250

3 804 57C

t0 000
13 950

elóterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

7 627 800

200

;,i

0

1f7 9',72

0

0

34 952 200

5,0

9 338
3 80s

13 030 200

0

iii.ť*'?ľ:ł'Í'ł:gđq

7 628
0

2t 922 000

71160,0

34 9s2

28 464 000

l.jľ"..:'i.. .'.i''l j 
::. j "l".-]

i]. 1.*'i.;] .i".ł;)28. 464

13 030

28 464 000

2t 922

egy fóľe jutÓ átlag j árulékokkal egyiitt 26064Ű0 Ftl fo l éy

ez a támo gatźls tarta\mazza a nęm kÖ zv etlen szakmai fe 1 ad atę l l átást

vészök. valamint avęzető bérét is

f8 464

28 464 400Ftlf('lév



A HELYI oNKoRMANYZAToK ÁLTAL
FELHAsZNÁlułľo xÖzpoľľosÍľorr'
pr,oInÁľyzłľ
Udĺilóhelvi feladatok támosatá!
KOLTSEGVETESI TAMOGATASOK OSSZESEN
ADOBEVETELEK

Megnevezés

- lDanrzesl aoo
- építménvadő
- telekadÓ
- idegenforgalmi

- gépjármtiadÓ

- késedelmi oÓtlékok. mulasztási bírsáso

Jőzsefváľosi Onkormányzat 20|4, évi mĺiktidési támogatása és adĺíbevétele

- ideeen bevételek

sa

MIND OSSZESEN

adÓ

mutatÓszám tisszeg Ft-ban

k

229917 477

229 917 477

ässzeg e Ft-ban

2 551 539 951
:,110

f29 917

2 551 540

229 917

6 115 973
3 639 940

1 . 5 Ft/adÓfoľ int* | 5 32.7 83 I 8 F tl 20 |2. évi bevétel

2 r00 00c
45 00c

ťoľľásmesosztás

140 00c

164 00c

meglegyzes

23 833

éves tervezett bevétel 410000000 ennek40%o-a nkormánvzat forrása

8 667 513
3 200

elŐterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

ębbo|iĺaruzési 9333 e Ft



e|őterjesztés
5.sz-me||ékIete

Állafui támogatások és adóbevéteIek össu ehasonlítása , valamint adóbevéŕ.Iek változásai @eř forintban ąeľ fońnŕ megles/zes

logcrm 20l2. év er€deti ei' 20l3. év 20l4. évi
(ül.inbözet ( 20l2-

đĺönbözet 2013 -20l4. év

Ą||'mi Í
l 39 45ĺ r 39 45t

1elyi ônkományat működsének
ilh|ános támogatása

:pitésigegatás' egyéb kötelezô
5nkományati feladatok t'7 572 191 741 96 06ć -78 494 95 67:

vôdtri fc|trdtrtô|r x87 461 593 37( ?gd 8ńl -50? 40(

Ingyenes s kedvezmenys
gyemekétkeáetés bölcsôde óvodą
iskola, gimnázium, (iizemeItet6i

r59 868 225 1 224 3ti .64 44Ą 80t

rozájárulás pénzbeli e szociá|is
ĺ|átásokhoz

440 411 f9r 393 13s zot ]05 20ĺ I 56 189

rdóerőképeség bsámitás
1é|k']| 270 407 e Ft' a
ámogatás össregébő| a tv-i

8ys szociális 6 gyemekjóléti
ä|aĺtatok ĺámooatisa z99 50Í ll6 09( 426 tol 1)6 59: ll00ll
dósek átmeneti szociá|is

13 34! 25 56Í' 34 951 -2t 603 -9 3E(

támoEatás il0l0( 108 90( o t0c l0E 90(

löí}n.tári, könüvelődési
28 401 28 461 :28 464

támopatások ösýesen | 467 72ź t 780 5t( I 739 961 -272 Z3f 40 621 ink'foÍás csökkenés

\dók
217 521 217 5Z( adab

omůzrlsiadó 3',764 40 3 527 942 3 537 21: 221 t2( -9 33:

4E0 00( 168 00( 164 00( 3l 6 00t 4

oalmi E5 00ĺ r20 00( 120 00(

ldó l 900 401 2 000 00( 2 050 00( -50 00(

ekadó 28 000 50 00( 45 00( l7 00( 5 00(

tdók 6 475 322 5 t65941 59t6 27! 559 04 -50 333 ink fotrás n

2Eó al: -9 707

b€mutatása

v&es 2008 .év 2009. év 2010. év 201l. év 2o|2. éý f013. év

r l-ei lakossáęsaźm 72 921 72 179 7t 633 71 147 7t 0t5 71 1ó0

budapestĺ össz Iakosságszám I 694 005 | 695 021 169494'. I 694 90( | 694 42Í

inkomán}atunk budapcs.i
4.3( 4,21 4,23 4.fl

Iakosságsvúmon belúI 0.I3' éýa
vhrô.,láh tźtś,áh'd 7 849 7 519 7 378 7 320 7 291 7 391

n belii|i aľánya 10,7( 10.4: 10.3( 10,2t l0-2' 10,3!

akossóEsuźmon belill 14-I7' d4
2 858 2 70,1 2 607 2 157 2 336 2 25Ĺ

akosságszámon belüli aránya 1a' 3,61

akossógs?árun belúI I8-59. a6
óJag,áIÚ lźl.,;fl,a J6 3ó9 16 212 .t6 I 12 45 816 45 75E 45 695

r be|ii|i aránya 63,59 &.0i 64.3'1 64.4( 64-43 64,2

akossáEs4źrun belill 60 ćýtil -X
I5ElE I5 715 I5 53ó t5 551 I5 630 t5 821

akosságszźmon belüli )1 a1 21,77 21.6t 21.8( f2,0 2f.23

ihaktíý koros z,ilźly (). I 3. éý' I 1.
l 7. éý.6 0 éýlől összesen zr ))J 25 938 25 521 25 331 25 257 25 165

ássámon belüli a 36,41 35 C4 35,63 35,6( 35,51

Az adátok KEKKH adataiÉ épül

200t' év 2009. év 2010. év 201ĺ. év z0|z. év 2013. ćÝ

,akossóEsvźmon belúl IE-59. a6
|oroszláIv lasvífra 16 3ó9 16 212 16112 45 8t6 15 758 45 69s

nak|í9 ko|osdlú ly 0- I 3' éý' 1 1 -

7. éj' lí0 é9l tíl .jŚsz6en 26 555 25 938 25 331 2s 257 25 465

7f gft 72 t&l 7l óJ] 11 141 7t 0r 7t lrl

Ipaľűzési adó és h€|yben maradó szja bevét€lek összehasoĺ|ítása aer fońntbán



helvi adÓbÓl származo bevétel
on-Kormanyzatl vagyon es onKoľmanyzatot
megilletó vagyoni értéktĺ jog értékesítéséból és
hnqznnqífácáh nl ązĄrĺnaz ó hevé:tel

JOGCIMEK

osztalék. koncessziÓs díi és hozambevétel
tirgy| eszkoz és lmmateľlálls Javak, részvény'
részesedés, v áI|a|at éľtékesítéséb o|, v agy
nr]v qliz Ą ai 

^i 
Ąh'Ä1 ęzĄmqz 

^ 
hewéfe,|

bírsáe' pÓtlék és díibevételek

kezessésvállalással kaocsolatos mestéľĹilések

Bevéte|ek iisszesen:

ritelęk tÖrlesztése + váltÓ t rlesztés

2014. év

Fóvárosi onkormányzatnak halasztott fizetési
k telezettsés

6 088 940

visszavásárlási k telezettsée kik tésével
mesk tÖtt szerzódések

Kiadások łisszesen

2 025 400

2015. év

%o-os aránya

6 210 ',7 t9

0

2 06s 908

2016. év

7 500

s3r 373

6 334 933

8 653 213

U

0

2 107 226

20|7. év

2014. év

500 000

6 461 632

0

8 776 627

53 501

353120|1. (XII.30.) Korm.ľendelet 2. $ (1) a.'apjźtn

0

0

2 149 371

feltételezve, hogy a vállalkozások fellendiilnek

2015. év

15 300

500 000

0

bérbeadás+értékesítés feltételezve, hogy 2015. évtö| az

ingatlanpiac fellendül

327 759

8 942 ts9

396 560

0

MEGJEGYZES

0

2016. év

15 300

s00 000

torzstőke csÖkkentés
0

334 314

9 111 003

349 614

0

0

ls 300

20|7. év

előterjesztés

6.sz.melléklete

341 000

356 300

0

15 300

kamat nélkiil

347 820

3$ na

Szemtink fénye' hó szolgáltatás év i 2%o- os infláciÓva|

szźtmo|va


