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Budapest Jrízsefu árosi Onkoľm ányzat
Képviselő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az á||anháńartásrő| sző|ő f011. évi CXCV. tclrvény 34. $-a aIapján a képviselő-testĺilet
negyedévenként, a dĺjntése szeľinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének hatáľidejéig, december 3l-ei hatállyal módosítja költségvetési
rendeletét.
A 20|4. évi költségvetéséről szőIő 312014. (II.13.) önkormányzatĺ ľendeletet az alźhbi
képviselő-testületi đöntések, átnlŕľlź.:;ott hatáskörben hozott módosítások, gazđasági
események, Íámo gatások miatt indokolt módosítani.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:20|4, május 14. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat aJőzsefváĺosi onkormźnyzatz}I3. évipénzmaradványának felhasznźiásáĺa
és a2014. évi költségvetésről sző|ő 3|20I4.(II.13.) onkormányzati rendelet módosítására

A napirenđet nyíItlzáĺt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához egyszertĺ/4qlgĘfu!!
szav azatÍobb sé g szfü s é g e s.
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Váľos gazdálko dási és P énzĺi gyi Bizotts á g v éIemény ezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati i avaslat a bizottsás' számźx a:



Képviselő-testĺileti döntések kiiltségvetési rendeleten való átrezetése, melyet
ľészletesen a mellék|et tarta|maz.

2014, február 05. napjátőI 2014. ápľilis 23. napjáig meghozott képviselő-testületi
döntéseket , azok źtŇezetéséttaftalmazza az onkormányzati renđe|et módosítása.

il. Polgármesteri és intézményvezetői átruhźnott hatáskörben végľehajtott e|őirányzat
módosítások z 2014. évi ktiltségvetésľől szőI.ő 3l2014.(II.13.) iinkoľmányzati rendelet
22. $ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskiiľben hozott
dłintésekľől történő beszámolási kłitelezettség telj esítését ĺs j elenti.

t./ Tanácsadói díjakĺa bizottságok saját keľeteinek - mfüödési céItartalék - előfuányzata

terhére a Polgármester átnlházott hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá.

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím műkcjdési cél és általános taľtalékon beltil a
Humánszolgá\tatási Bizottság saját keret mfüöđési céItarta|ék - önként vźůla|t feladat -
előirtnyzataÍől 2.760'7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím - ĺjnként vtila|t feladat _

személyi juttatás előirźnyzatára t.835,2 e Ft-ot, munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzźtjáruIźlsi adó e|óírźnyzatára 539,7 e Ft-ot, a dologi kiadások e|óirányzatáľa 385,8 e Ft-ot.

- Az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és áltďĺĺnos tartalékon belül a
Yárosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság saját keret műkođési céltartalék - önként vállalt
fe|aďat _ előirźnyzatźrőI7.615,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vá||a|t

feladat - személyi juttatás előírányzatára 4.338,6 e Ft-ot, munkaadót terhelő jarulékok és

szociális hozzájarulźtsi adó e|őírźnyzattra 1.054,3 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őírźnyzatáĺa
2.222,5 e Ft-ot.

2.I Egľy Attila alpolgármester saját keret mfüödési céltaľtalék e|őirźtnyzata terhére

sportinfrastruktura fejlesztésben tanácsadási feladatok díjazása céljából a Polgármesteľ
źLtruházotthatáskörbeneLoíränyzatátcsopoľtosításthagyott jóvá.

Az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím _ ĺjnként vállalt feladat - működési cél és általrĺnos

tartalék elóiráĺyzatan belül Egry Attila alpolgármester saját keret céltartalék előiranyzatárőI
2.222,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat _ dologi
előirányzatáĺa.

3.| A Polgáľmester átruhźuoľt hatásk<jľben módosította az idegenfoľgalmi ađó diffeľenciált
kiegészítés, tźtmogatás mfüödési céltaľtalék e|óirttnyzatát az önkoľmányzat furisztikai
tevékenységének keretén belül a ,,A tavaszi zsongás Józsefuarosban'' című rendezvény
költségeinek f,rnanszírozásáĺa, melyet a JóHír Józsefuárosi Nonprofit Kft. bonyolít.

Az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon beltil a
idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés' támogatás - köteIező felaďat _ előirtnyzattrőI
4.922,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1804 cím mfüödési célú támogatások áIlanháztaľtáson
kíviilľe _ tjnként vállalt feladat _ elokányzatára.



4.l A költségvetés egyházak, egyházkozosségek pá|ytnati támogatása címén 4.000,0 e Ft
e|őirényzatot tarta|mazott, melyet a tisztségviselők saját keret műkĺjdési céltaľtalék
e|oirźnyzata terhéľe a Polgármester saját hatáskörben átcsoportosítással 8.000,0 e Ft-ra
megemelte.

Az onkormáĺyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános taľtalékon belül a
polgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ előfutnyzatárőI2.0O0'0 e Ft-ot, dr Sara
Botond alpoIgármester saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - előirźnyzatfuő| 1.000,0
e Ft-ot, valamint Sántha Péterné alpolgármester saját keľet céltaľtalék - önként vźt|Ia\t feladat
- előirányzatźtrő| 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és
általĺĺnos tartalékon belül az egyhtzak, egyhazi közösségek támogatása céltartalék - önként
vti|a|t feladat - e|őírányzatára.

5./ A Polgĺírmester źúruházott hatáskĺiľben az onkoľmanyzatMagdolna Negyed III. pľojekt
felújítási e|oirźnyzatain beltili átcsopoľtosítást hagyott jőváaza|ábbiak szerint:

Az onkoľmźnyzat kiadás 11604 cím - ĺjnként vállalt feladat _ felújítási e|őítźnyzatan beltil a
Bauer Sándoľ utca Homok utca és a Népszinház utca kĺjzöttí szakaszźnak megújítási
e|oirźnyzatárő| I7.38I,0 e Ft-ot átcsoportosít a ,,FiDo'' térl Fiumei út és Dobozi utca közötti
szakasz zcj l dfelül et rehabi l itác i őj a f eItĄítási el ő irányz atáĺ a.

6.l A Polgáľmester átruhźzott hatáskörben Egĺy Attila alpolgáľmester saját keret miíködési
céltaľtalék előhźnyzatárőI olasz nyelvĺi tolmácsolási és fordítási feladat díjazásfua
átcsoportosítást hagyott jővá.

Az onkormźnyzatkiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általiáľlos tartalékon belül Egľy Attila
alpolgármester saját keret céltaľtalék - ĺjnként vźilralt feladat - e|őirźnyzatźrőI 435,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím - onként vállalt felađat _ szeméIyi juttatás e|őfuźnyzatźra
350,0 e Ft-ot' a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzájáru|źlsi adó eIőirźnyzataľa 85,0
e Ft-ot.

7.l APol'gármesteľ átľ'lhźzott hatásktlrben saját kerete terhére ügyvédi díj címén e|őirźnyzat
átcsopoľto sítást hagyo tt j őv á.

Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺínos tartalékon belül a
polgármesteľi saját keret - önként vá|Ialt feladat _ előfuźnyzatárő| 5]1,5 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11101 cím dologi - önként vá||alt feladat _ e|ofuányzatfua.

8./ A Polgĺĺrmester źńflJháZott hatáskörben a 11601 cím és a 1I60f cím előiľányzatok közötti
átcsopoľtosítást hagyta jővá. Indoka: A LÉLEK-Programľa az ercdeti költségvetésben csak
annyi e|őirtnyzat keľült tervezésre' amelyre a Képviselő-testiilet előzetes kötelezettséget
vźilalt, melynek forrása a páIyźnati pénzeszkoz. A pá|yazati pénzeszkozbőI a felujítás nem
megvalósítható, kiegészítő foľrás szfüséges. A többi előfuźnyzatok átcsoportosítását a
feladatok áttekintése, azok végľehajtása indokolja. Az elóirányzatok átcsopoľtosítása
kízźnő|ag a Kisfalu Kft. megbízásbőI végzett tevékenységi korére teruezett k<lltségvetési
kiadási előir źny zatokat érintette.

Az onkormźnyzat 11601 cím és t|602 cím kiadási előirtnyzatok kĺjzötti átcsopoľtosítás az
alábbiak szeľint:
11601 cÍm dologi - kötelező feladat - előfuźnyzat



- iĺtézményi gyorsszolgáItatás és karbantaľtási feladatok közľemfüodői átalźlnydíja
+12.000,0 e Ft,

- kaĺbantartások és egyéb feladatok bonyolítási đíi1a- 3.000,0 e Ft.
1|602 cím dologi - önként vtila|t feladat _ eIőkányzat
- szerzőďéskövetés egészhźnas projekt díjazása- 17.000,0 e Ft,
- kaputelefon kiépítés + 2.000,0 e Ft
1.1.602 cím beruházás _ önként vźi|alt feladat - előirányzat
- új mérőhelyek kialakítása + 3.200,0 e Ft
t1'602,cím felújítás _ önként vállalt feladat e|ófuányzat
- LELEK program lakásainak felújítása páIyázatipénzeszkozből + 2.800,0 e Ft.

9./ A Polgármesteľ saját hatáskörben a Teleki téri új piac előiranyzataín beltil atcsopoľtosítást
hagyott jővá. Az Uj Teleki téľi Piac hatáľidőben töľténő üzembe helyezése éľdekében a
költségvetésben jóváhagyott e|őirźnyzatokon belüli átcsopoľtosítás célszerű a beszeľzések
megvalósítása miatt. A beszerzések soľán a Polgármesteri Hivatal törekszik kizźltő|ag a
legfontosabb és a bejarások során felmerült hianyosságok pótlására. Az önjaró ráülős,
valamint a gyalogkíséretű takarítógépek az árajtn|atok alapjtn koltségtakarékosabb és
hamarabb beszerezhető, mint bérelhető. A Képviselő-testiilet 40412013. (XI.06.) hattlrozatával
48 hónapos bérlettel, előzetes kötelezettségvállalással fogadta el a takarítógépeket és a
tömorítő gépeket. A jelenlegi ismeľet alapjan a tömĺjľíto gépek bérletére nem lesz szukség, ań'
a szolgáLtatő cég e|végzi. A takarítógépekľe előzetes műköđési kötelezettségvtila|źs a

megvásźtt|ással oka fogyottá válik. Az źltcsoportosítás során a jelenlegi megtakaľítások
összege',üzembe helyezéshez még felmerülő beruhazásokĺď' megnevezéssel szerepel,
3.744,0 e Ft tisszegben.Ez az osszeg a továbbiakban felmęrtilő k<iltségeknek lehet aťedeńe.

Az onkormáĺyzat kiadási e|őirtnyzatok közötti átcsoportosítása az előterjesztés mellékletét
képező táblźzatb an r ész|etezettek alapj aĺr.

10./ A Polgáľmester átruhźzott hatáskorben a tisztségviselők saját keret mfüödési céltartalék
elóírźnyzataľól tanácsaďői szeruődések díjazásacímén átcsoportosításokat hagyott jóvá.

Polgáľmesteľi saját keret

Az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
polgármesteľi saját keret - önként váIla|t feladat _ előiźlnyzatźrőI9.212,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11101 cím _ önként vźt||a|t feladat - személyi juttatás e|őirźnyzatźra 650,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáĺulási adó e|ofuźnyzataľa 158,0 e Ft-ot,
dologi kiadások előkányzatára 8.404,0 e Ft-ot.

dľ. Saľa Botond alpolgiáľmesteri saját keľet

Az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím műktjdési cél és általrínos taľtalékon belül dľ. Sáľa
Botond alpolgármesteri saját keľet - önként vállalt feladat - előirźnyzatźxő| I.678,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vá|Ia|t feladat _ személyi juttatás előirźnyzatáĺa
1.350,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzĄárulási adó elóirányzatéra
328,0 e Ft-ot.

Egry Attila alpolgármesteri saját keret

Az onkormtnyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belülEgľy Attila
alpolgármesteľi saját keret - önként vállalt feladat - előirĺányzatárő| 2.175,0 e Ft-ot



átcsoportosít a kiadás 11101 cím - <jnként váIla|t feladat - személyi juttatás eIőiráĺyzatára
1.750,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźrulási adó előirányzatára
425,0 e Ft-ot.

Sántha Péterné alpolgármester saját keret

Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcidési cél és általános taľtalékon beltil Santha
Pétemé alpolgármesteri saját keret - <jnként vállalt feladat _ e|ofuányzatáről 820,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|oirźnyzatára
660,0 e Ft-ot, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájáĺulási adó előiráĺyzatára
160,0 e Ft-ot.

|t.l A Polgáľmesteľ dľ. Sĺíra Botond alpolgarmester mfüödési céltartalék saját kerete
eloirányzataról józsefuárosi gyeľekek tehetséggondozása érdekében átcsopoľtosítast hagyott
jővá.

Az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon bęltil dr. Sĺáľa

Botond alpolgármester saját keret működési céltartalék - onként vállalt feladat
e|oirányzatarőI7.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadáS 11105 cím kiadás - ĺjnként vállalt feladat
_ műkö dé si célú támo gatás ok á||aÍnháńartáson belülre előir ány zatár a.

12.ĺ dr. Saľa Botond alpolgáľmesteľ az onkormányzat k<iltségvetésében a műkodési
céltartalék sportolók, spoľtszervezetek pźllyźzati keretet saját keľetéből kiegészítette, ezért a.

Polgármester eLozőIeg az túcsopoľtosítást jőváhagýa. A pá|yázati kiírásra maľcius hónapban
keľült sor.

Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általános taľtalékon belĹil a dr. Saĺa
Botond alpolgármester saját keľet - önként vállalt feladat _ e|őfuźnyzataről 1.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ mtĺkĺjdési célú támogatások
á||aÍnháZtaÍtáson kíviilr e e|őir źny zatér a.

Í3.l A Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. március 28.-i ülésén tźrgyalta a
,,Budapest, Józsefuáros Magdolna negyed progÍam III. onkorményzati bérhźz,feltĄitźs
kivitelezése Keretmegállapodásos elj árás második szakasz
,,YáI|alkozási szeruóđés keretében Budapest, Józsefuaros Magdolna negyed program III.

önkoľmĺĺnyzati bérhźnfelújítás kivitelezése 5. tész,, és a ,,Válla|kozási szeruodés keretében
Budapest, Józsefuaľos Magdolna negyed progľam III. önkoľmányzati bérhazfe|ujítás
kivitelezése 8. rész,' eredményének megá||apítására tźĺrgý előterjesĺést. Az eredmény
megállapításźůloz szfüséges vo|t az e|őirányzat átcsopoľtosítás. A Polgáľmestet átruházott
hatáskörb e n az átcs opoľto s ítást előzete s en j őv źlhagyta.

|1604 cím ĺjnként vźiIalt feladat felújítási előfuźnyzaton bęlüli átcsoportosítás:

Az átcsoportosított osszeg e Ft-banFeladatok megnevezése
Bauer Sándor u. 4.
Bauer Sándor u. 11.

Kisfuvaros u. 8.

Nagyfuvaros 2.b.
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfej lesztési Szolgáltatás
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda
Mátyás tér 15. pinceklub

+59,6
-433,0

+gg5,g
-621,5

+2.592,8
. +42,I

-6.452,6



Szeľdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Kcizosségi hely és mosoda +2.648,I
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda +4.169,3

Magdolna v 47. fsz-i helyiség Kirekesztettnők fogl. és rehab. +4.677,4

Dankó u. 17. -7.677,I

14.t Az Ú: Teleki téri Piac 2OI4. május 09-i źúadása és megnyitása éľdekében a
koltségvetésben jóvahagyott előfuáĺyzatokon belüli átcsoportosítás célszeni az ideiglenes piac
2014. május 09-ig toĺténő műk<jdése miatt. A Képviselő-testület az ideiglenes piacon lévő
konténerek bérletére 6.477 ,0 e Ft-ot hagyott j óv á, mely a 2014. március 3 1-ig történő bérletért
ťĺzetett díjat foglalja magtlbarl. Az ileiglenes piac f0I4. május 09-ig tcjľténő mfüödéséhez
szükséges további 2'150.00 Ft + AFA összeg. A Polgáľmester átruhźzott hatáskörben az
eloir ány zat átcs opoľto sítás át j óvah agyta.

11605 címen beltili, ezen belül kiemelt e|oirtlnyzatok közötti átcsoportosítás

Az onkormányzat kiadás 11605 cím EUB2 önként vállalt feladat - beruhźĺzási
eloirányzatáĺőI, ezeĺ beltil a Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivite|ezése
előítźnyzatárőI2.730,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a 1|605 cím kiađás Teleki téri Piac - kotęlező
feladat - dologi e|ofuźnyzataľa konténerek béľleti díja címén.

É.l A Polgármester saját mfüĺjdési keret céltartalék e|őirźnyzatáltőI 200,0 e Ft-ot
átcsoportosított Ujvaĺi Dániel Budapest Vasutas Spoľt Club-Zugló pőĺbajtarőző külföldi
veľs enyen v a|ő r észv étel ének tátno gatás a célj áb ó 1.

Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános tartalékon beliĺl a
polgármester saját keľet _ önként vźtIIaIt feladat _ céltaľtalék előiényzatfuőI200,0 ę Ft-ot
átcsoportosit a kĺaďás 11105 cím _ tinként vá|Ialt feladat _ mfüödési céIú tźlmogatás
áIlanháńartás on kívülr e eIőir ány zatźr a.

|6.l dr. Saľa Botond alpolgármester saját keretéből a Budapest, VI[. kerület Baľoss u. 94.
szám alattí tttrsashtz kémény felújításához tźrnogatást biztosított, amelyhez előző|eg a
Polgármesterazelőírtnyzatátcsopo.rtosítást jóváhagýa.

Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül dr. Saľa
Botond alpolgármester saját keret _ önként vállalt feladat _ cé|tarta|ék előirźnyzatźrőI400,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11705 cím - önként vállalt feladat _ mfüödési célú támogatás
á|IaÍnháztaÍtáson kívĹilr e e|őir źny zatár a.

t7.l A Polgáľmesteri Hivatal szám|ájfua 2014. 03. 14. napjan megérkezett az országgyulési
képviselők vźiaszttsźnak ťĺnanszírozását biztosító váIasńási normatíva 9.703332 Ft
összegben. A felhasználás jogcímének megfelelően az e|őirányzatok módosítása sztikséges.
Ezen felül sziikségessé váIt a szavazőfülkék számĺĺnak növeIése, ezért a 60 db új szavazófiilke
megrendelése miatt 2.286 e Ft-al megemelésre keľült. A fedezetet belső átcsopoľtosítással
lehetett biztosítani. Az átcsopoľtosítást a Jegyzó és a Polgármester átľuházott hatásköľben
jőváhag5lta.

- A Polgármesteri Hivatal I220I-03 cím bevételi _ kötelező felaďat - mtĺkĺjđési célú
tĺímogatásokáIlafiháńartáson beltilről e|oirźnyzatát9.703,3 e Ft-tal megemeli.
- A Polgĺírmesteri Hivatal I220I-03 cím kiadási _ kötelezo felađat - e|oirźnyzatát az a|ábbi
elők źny zatoko n me geme l i :

a) Személyi juttatások _ céljuttatás 1.975,0 e Ft



b) Személyi juttatások _ külső személyi juttatások
c) Személyi juttatások _ reprezentáciő
d) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájfuulási adó
e) Munkaadót terhelő járulékok és szociális |lozzćĺjźru|ási adó

_ éIe|mezés EHo
Đ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó

_ éIelmezés SZJĺ\
g) Dologi kiadások _ nyomtatvany +Afa
h) Dologi kiadások - éIelmezés Afa

3.855,0 e Ft
1.100,0 e Ft
I.574,I eFt

448,9 eFt

266,0 eFt
187,3 e Ft
297,0 eFt

- A Polgármesteri Hivatal 1220I-03 címen belül _ kotelező feladat - személyi juttatások -

reprezentáció - előirányzatról 3.300,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozzájźrulási adó _ é|e|mezés EHo _ előirányzatról 1 .347,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźrulási adó _ é|e|mezés SZJA _ e|őírźnyzatrő| 798,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a dologi kiadás _ egyéb szolgáltatźtsok (szállítasi költség), 

"eyé! 
szolgáltatĺís és

Afa _ előirźnyzatra 5.295,0 e Ft-ot, a dologi kiađás - készletbeszetzés és Afa _ e|oirźnyzatta
150,0 e Ft-ot.
- A Polgármesteľi Hivata| 1220|-03 címen belĹil _ kötelező feladat _ dologi kiadási - egyéb
szo\gáItatźtsok (szállítási költség) és Áĺa - e\őirźnyzatrő|' 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít a
b eruhazás o k előir źtĺy zatár a v áIasńási fu lkék vás iĺrlás a címen.
- A Polgármesteľi Hivatal bevétel 1220I-03 cím _ kötelező felađat - irźnyitőszeľvi mfütidési
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źn töľténő jővźĺftása eloirźnyzatrőI2.286,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít az irányitőszervi fe|ha|mozási támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési
számlźn töľténő j őv áir ása eIőfu źny zatr a.

- Az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ működési iranyítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatárő| 2.286,0 e Ft-ot átcsoportosít a
fe|ha|mozási iranyító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előiráĺyzatáta.

18./ A Polgármester átnillttzo|t hatáskĺjrben az Önkoľmanyzat kiadási elóirźnyzatok kĺizĺjtti
átcsopoľtosításokat hagyott jővá. Az átcsopoľtosítást indokolta, hogy a VPB 20|4. március
28.-i iiléséntárgya|ta a,,Budapest, Jőzsefuáĺos Magdolna negyed program III. ĺjnkoľmźnyzatí
bérhazfe|tĄítás kivitelezése Keret-megállapodásos eljaľás második szakasz
,,Yźů|a|kozási szerződés keľętében Budapest, Józsefuaros Magdolna negyed progľam III.
ö nkoľmány zati b érházfelúj ítás kivitel ezé s e 3 . t é sz,,

,,Yti|a|kozásí szerzőďés keretében Budapest, Józsefraľos Magdolna negyed program III.

ö nkormány zati b érhźzfelúj ítás kivitelezé s ę 6 . t ész,,
eredményének megál|apításźtta,, tareyű előterjesztést. Az eredmény megá||apitásához az
ęlőzetes az elofuányzat źicsoportosításľa volt sztikség.

1'L604 címen (MNP III.)
ktiztitti átcsopoľtosítás
Feladatok megnevezése
Magdolna u.22.
Magdolna u.44.
Magdolna u.47.
Szerdahelyi u. 12.

Szerdahelyi u. 13.

Szerdahelyi u. 18.

belĺil - iinként vállalt feladat . az a|á.ňbi felújítási előiľányzatok

Az átcsoportosított iisszeg e Ft.ban
+9.714,9
+I.237,9
+2.959,0
-6.337,5
-r.032,7
-5.440,6



19.l. A Polgármesteľ Sántha Pétemé alpolgármesteľ saját keret céltaľtalék előirányzatárő|
Stoffan Gyoľgy tttmogattsára az Erdé|yi feľencesek című Julianus kiadvany elkészítése és

ki adás a c élj áb ó l átľ',lházot. hatásko rb en átcsoporto s ítást hagyott j ó vá.

- Az onkormányzat kiadás 11107-01 műkodési cél és általános tartalékon belül a Sántha
Pétemé alpolgáľmesteľ saját keľet _ onként vállalt feladat - e|óirźnyzatrőI 283,75 e Ft-ot
átcsoportosít a 11105 cím önként váI|a|t felađat műkodési célú támogatások
áI|an.háztartáson kívtilre kiadási e\őirányzatźła 250,0 e Ft-ra, és a munkaađőt teľhelő
járulékok és szociális hozzájáĺuIási adó eIoirényzatáĺa33,75 e Ft-ot.

20.t Az onkormanyzat a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK) részére
vissza nem térítendő bruttó 150.000 Ft összegiĺ támogatást nyújt az Y. oviolimpia
megszervezése, és bruttó 83.900 Ft osszegű támogatást ĺy(Ąt a2014. évi Sakk Diakolimpia
nevezési, szá|lás, étkezési díjának és a felnőtt kísérő idegenforgalmi adójanak finanszírozása
céljából a Losonci Téri Altalános Iskola részére. A támogatás költségvetési fedezete Sántha
Pétemé alpolgármester saját keret céltartalék előiľányzata, me|yń| az átcsoportosítást a
P o l gárme st er átnlhźzott hatáskörben hagyta j óvá.

- Az onkotmányzat kiadás 11107-01 miĺkĺjdési cél és általános taľtalékon belül Sántha
Péterné alpolgáľmester saját keret - önként vállalt feladat - előirtnyzatrőI 233,9 e Ft-ot
átcsoportosít a 11105 cím önként vállalt feladat múkodési célú támogatások
źLL|aÍnháztaÍtásonbeltilľekiadásieIőfu ányzatźra.

2I.l A Polgáľmestet átÍlhźLzott hatáskorben a Magdolna Negyed III. projekten beltili
eloirźnyzat átcsoportosításokat hagyott jővá, Az átcsopoľtosítást indokolta, hogy a
Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. május 5.-i tilésén tźrgyalta a ,,Budapest,
Józsefuáros Magđolna negyed progľam III. önkormźnyzatibérbazfeIiljítás kivitelezése Keľet-
megállapodásos elj aľás második szakasz
,,Y áIla|kozási szerző dés keretében Budapest, Józsefu aro s Magdolna negyed
önkormany zati b érhźzfelúj ítás kivitel ezé s e I . t ész',,

,,Yti|aLkozási szerzodés keretében Budapest, Józsefuaros Magdolna negyed
önkormányz ati b érhźzfel ťtj ítás kivitelezé s e 2. r ész,,

eređményének megáL|apítástrď, tarep előterjesztést. Az eredmény megáIlapításához
s züks é ge s v o|t az alábbi e|óir źny zat átcsop orto sítás.

Magdolna Negyed III. pľojekt előirányzaton belüli átcsopoľtosítás a ktivetkező:

program III.

pľogram III.

F'eladatok megnevezése

Dankó u. 7.

Dankó u. 16.

Dankó u. |7.

Dankó u.20.

Dankó u. 30.

Dobozi u. 17.

Dobozi u. 19.

Nagyfuvaros utca 26.

Karácsony Sandor u.22.

Az átcsopoľtosított łisszeg e Ft-ban

-3.989,5

+I.937,2

+27.335,5

+351,5

-8.r70,7

+5.117,3

-74.86r,r

-7.6f0,2

-750,8



Ltjzautcaf. c.

Lqzautca 8.

Lujzautca 15.

Lujzautca22.

Lujzautca 30.

Lujzautca34.

Nagyfuvaros utca 26.

Kaputelefon-rendszer kiépítése

+44,9

-I3.421,7

-1.906,1

-1.fl3,3

+15.072,7

+1.614,6

+5I9,7

+I.412,9

Dobozi 17 --19.,LujzaŻZ. vizgyújtó puffertároző -678,7

Kcj zteľÍil et i b eruházásoknál felmertilő e gyę S e l emek ko|ts égei -7 3 4,2

21.ĺ A Polgármestet az Önkormanyzat jővźhagyott kiadási elóirźnyzatain beliil azUj Teleki
téri Piac gěnméró felszerelése érdekében átcsoportosítást hagyott jővá.

Az onkoľmányzatkiadás 11706-02 cím _ onként vállalt feladat _ dologi kiadási előirányzatoĺ
belül a szerződéssel le nem kötött e|oirźnyzataÍő| 200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11605
cím - önként vállalt feladat _benlhźzások előiľányzatáĺa az Uj Teleki téri Piac gźuméro őrźů<

cseľéje címén.

22.l Polgĺíľmester ćÍruhźnott hatásköľben dr. Saľa Botond alpolgĺĺrmesteľ saját keret
céltartalék e|óirányzatárőI |24,3 e Ft átcsoportosítást hagyott jővá tanácsadói szerződés
dijazása érdekében.

Az onkormányzat kiadás 1II07-02 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül dľ. Sĺĺľa
Botond saját keret _ önként vźila|t feladat - előiraĺryzatźlrő| 124,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 11101 cím _ <ĺnként vállalt feladat _ személyi juttatás e|ófuźnyzatara 100,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzajaru|ási adó e|őírtnyzatźra24,3 e Ft-ot.

ilL Egyéb gazdasági események mĺattio és a kiiltségvetési szeľvek vezetői által javasolt
e|őirányzatmódosítások,valamintelőiľányzatkorrekciók

E fej ezetben j avasolt költségvetési módo sítások indokai :

- kclzponti költségvetésből szríľm aző bęvétęIek,
- intézméĺyek saját mfüĺjdési bęvétęli többlete,
-á||aÍnháztaľtásonbelülrőléskíviilrőláwettpénzeszkozok,
- j őv áhagyott kĺiltségvętésen belüli átcsoporto sítások.

1'.l A2014. januĺĺr _ február - március havi bérkompenzácíő ĺisszege 19.43|,6 e Ft, valamint a
20|3. év december havi bérkompenzáció összege 7 .I05,4 e Ft, melyet a központi költségvetés
ťĺnanszítozott. Intézményenként rész\etezve az előteľjesztés III/.1 . szźtmll mellékletę
tartalmazza.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormźnyzat 11108-02 cím - kötelező feladat - bevételi helyi cĺnkormźnyzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami tźlmogatźlsok előirányzatát



és a kiadás ťllanszírozási működési kiadások e|őiráĺyzatán belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósítotttźlmogatá's kiutalása - kötelező feladat - e|őirźlnyzattń 18.902'6 e Ft-
tal megemeli béľkompenzáciő központi állami támogatása címén.
- az onkormányzat 11108-02 cím - kötelező feladat _ bevételi helyi önkormźnyzatok
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolóđó állami támogatások előirányzatát
és a kiadás ťĺnanszíroztsi működési kiadások e|őirányzatán belĺil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vá||a|t feladat _ eIőirźnyzatát 529,0 e
Ft-tal me gemeli béľkomperrzáció központi állami tĺímo gatása címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|oirźnyzatát -kote|ező és önként vállalt feladat -
az előteľj es ńés IIII I. pontj a mellékletbe n részletezettek alapj án megemeli a 2014. évi j anuaľ _
februáľ- havi bérko mpenzáciőja címén.
- az onkormányzat 11108-02 cím - köte|ezó feladat _ bevételi helyi önkormárlyzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előirźnyzatán
belül a központosított állami trĺmogatás e|őfutnyzatát és a kiadás ťtnanszírozási múködési
kiadások elóirźlnyzatan belül az irtnyítőszewi tźmogatásként folyósított támogatás kiutalása -
kote|ező feladat - előiľanyzatát 6.926,4 e Ft-ta| megemeli bérkompenzáciő kozpontosított
ál lami tźlmo gatása címén.
- az onkormźnyzat 11108-02 cím - önként feladat _ bevételi helyi önkormányzatok általrános
mfücjdéséhez és ágazatí feladataihoz kapcsolóđó állami támogatások eloirányzatan belül a
központosított állami támogatás e|óirtnyzatát és a kiadás ťlnanszírozási működési kiadások
elóirźnyzatan belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - ĺjnként
felađat - e|őirźnyzatát 179,0 e Ft-tal megemeli béľkompenzáció központosított állami
támogatésa címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási eloitáĺyzatát az előterjesztés III/1. pontja
mellékletben rész\etęzettek alapján megemeli 2013. évi december havi béľkompenzáció
címén.

2.l A jeIzőrenđszercs házi segítségnyújtás biztosítása á|Iami feIadat, amit a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont mfüödtet. Eves kĺjltségeinek ťtnanszirozásźtt'
az onkormźnyzat azintézmény kĺiltségvetésében biztosította. A Szociális és Gyermekvédelmi
FóigazgatőságáItaI megküldött szętződés szerint 2014. évben 60 db készülékre 1.788,0 e Ft
áIta|a megállapított szolgáltatási díjat ťlzet. Iavasolt a szolgáItatási dijja| az onkoľmányzat
bevételének és a műkĺjđési általanos taľtalék előiráĺyzatának megemelése.

A Képviselő-testĹilet
- az oĺlkormtnyzat bevételi 11301 cím - önként vállalt feladat _ mfüödési bevétel
e|őírźnyzatźú és a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beliil az általános
taľtalék _ kĺjtelező feladat - elóirányzatźń I.788,0 e Ft-tal megemeli.

3.l Az eľedeti költségvetés előírźnyzatainá| a sorok, vagy oszlopok elcsúszása miatt korľekció
szfüséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím ťĺnanszirozási műktjdési kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺjtelező feladat
előirtnyzatáÍő| 216,0 e Ft-ot átcsoportosít a ťlnanszirozási múkodési kiadáson belül az
fuźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként véi|a|t feladat _
előirtnyzatára.
- a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím - kötelező fe|ađat munkáltatót terhelő jĺárulékok és

szociális hozzájáruLási adó előirźnyzatábőI - cafetęria - 216,0 e Ft-ot atcsopoľtosít a kiadás
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|2202 cím - önként vállalt feladat munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó
cafeteri a eIoir tny zatőĺ a.

- az onkormányzat kiadás II402 cimberuhźzási előiľaĺryzatoĺ beltil a viráglartő oszlopok
kihelyezése 5.000 e Ft előirányzatát átcsopoľtosítja a kötelező feladatról az ollként váIIaIt
feladat e|őir tny zattlr a.

- az onkormányzat bevétel 11604 cím - önként vá||a|t feladat - működési bevétel
e|őirényzatán belĹil a pźiytľzati pénzeszkoz 129.298,0 e Ft elófuźnyzatát átcsoportosítja a
működési célú támogatások bevétele á||awháztartáson beliilről előiranyzatáta.
- az onkormtnyzat kiadás I|201cím - önként vállaIt feladat _ dologi e|őirźnyzatźnbe|ul az
iskolai rendezvények, tanulmányi veľsenyek tźlrnogatása 1.000,0 Ft eloktnyzatźú
átcsoportosítja a kiadás ll201r cím - önként vállalt feladat _ miĺködési célú támogatások
áIlamháztartás o n b eltilr e e|őir źny zatár a.

4.l Az onkormanyzatbe|terileti utak sziláĺd útburkolattal való el|átására t.249,7 e Ft éves
központosított állami támogatásban részesiil. A Polgĺírmesteri HivatalYagyongazdálkodási és

Üzemeltetési ÜgyosztáIya és a Vaľosfejlesztési és Főépítészi lJgyosnáIy vizsgáIja, hogy a
költségvetési tĺirvényben meghatározott szabályok aIapján az onkormányzat e támogatást
milyen célra tudja felhasználni. Az előző években a felhasználhatósági szabályok mialí e
támo gatásokĺőI az onkormanyzat lemondott.

A Képviselő-testĹĺlet
- az onkormáĺyzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat - felhalmozási bevételen belül a
helyi ĺlnkormányzatok általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami
tźlmogatts - kĺizpontosított - e|őirányzatát és a kiadás 11601 cím - kote|ezó feladat -
beruházási elóirtnyzatát 1.249,7 e Ft-talmegemeli a belteľiileti utak sziltnd útburkolattal való
el látás a ál l ami támo gatás fe|haszná|ása címén.

5.l A Józsefuaľosi Intézményműködtető Ktizpont 72102 cím nevelési intézmények és

bölcsőđe mfü<jdtetése cím dologi eloirźnyzatára tervezett köte1ező Íaneszkoz beszerzésre
elóirźnyzatábő| 9.065,0 e Ft-ot indokolt aberuhtnási előhźnyzatra átcsopoľtosítani, mivel a
beszerzések egy éven túli elhasználódó eszközökĺe vonatkoznak.

A Képviselő-testület
- a Józsefuátosí Intézménymúködtető Kĺizpont 72102 cím - kote|ező feladat _ bevételi
miíkĺjdési ťtĺanszírozási bevételen beliil az irźnyítószervi támogatásként folyósított tamogatas
ťĺzetési szám|án történő jőváírása e|őktnyzatarő| 9.065,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťĺnanszírozási bevételeken beliil azirányítőszervi támogatásként folyósítotttźlmogatźts fizętési
szźmIźľn to rténő j őv áír źsa eIóir ény zatźr a.

- a Józsefufuosí Intézménymúködtető Központ 72|02 cím - kötelező feladat _ dologi
e|őiráĺyzatlán belül akote|ęző minimális tanęszkoz céljellegű e|óirźnyzatáÍőI 9.065,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a beľuházási e|őitányzatźtn belül a kĺjtelező minimális taneszkoz beszerués
cé lj el l e gű e|őir ány zatár a.

- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - mfüĺjdési finanszítozásí
kiadáson belül az irźnyitószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirźnyzatárő|
9.065,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmoztsi ťĺnarlszírozási kiađásokon bę|i| az fuźnyitőszerví
támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatáta.

6.t Az AIIíanz Hungária Biĺosító Zrt. az or u. 3, fsz. 6. szárn alatti ĺjnkormtnyzati
tulajdonban csőtöľés következtében keletkezett káľľendezésľe 95,4 e Ft-ot utalt az
onkoľmĺányzat szám|źljára. Abevételi többlet a lakás karbantartélsára kerĺilt felhasznáIásra.
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A Képviselő-testület
- Az onkormtnyzat 11602 cím - kötelező felađat - bevételi, ezen belül a műkodési bevételi
előirtnyzatát és a kiadás dologi e|őirćnyzatźú 95,4 e Ft-tal megemeli.

7.l A Kisfalu Kft. a VIII. kerület Vajdahunyad' u' 25. szám alatti telekingatlarľól a VIII'
kerĹilet Dobozi u. 13. telekingatlanľa 2014. januaľ 24-21' közotti időszakban a térburkoló
kövek tLtszáI|íttLsát a Jőzsefvźxosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálattal
végezteÍte el. A költségvetési szeÍv yezetője a feladatellátásra 604,5 e Ft többletköltséget
mutatott ki, melynek fedezetétil a Kisfalu Kft. a 1,I60f cím dologi e|oirźnyzattlĺ be|uI az
e gyéb ĺ.izemelteté si eloir ány zatot j elci lte me g.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat 11602 cím - kötelező feladat - dologi e|oirtnyzatan belül az egyéb
üzemeltetés előirányzatźrőI 604,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím - önként vállalt
feladat - mfütjdési finanszíľozási kiadáson belüI az futnyitőszeľvi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|őir źny zatźľ a.

- a Józsefuaľosi KözterüIet-feltigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - ĺjnként
vállalt feladat - finanszírozási múködési bevételen beltil az irtnyítőszervi támogatás fizetési
szźĺĺ:Jźn tĺjľténő jőváfuása e\óiráĺyzattń 604,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a 80103
cím - ĺjnként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás elóirźnyzatát 432,0 e Ft-tal, munkaadói
jaĺulékok és szociális hozzźĄánllási adó e|őirźnyzatát 176,6 e Ft-tal, dologi előirányzatát 55'9
e Ft-tal megemeli térburkoló kövek átszáI|ításacímén.

8./ A szociáIis, gyermekjóléti és gyermekvédelmi źąazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról szóló 3412014. (II.18.) Korm. rendelet éľtelmében, a szociális źryazatban' szakmai
és technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Koľm. rendelet
értelmében az onkormányzatot negyedéves igénylés és elszámolás során a tényleges kifizetés
a|apjźn illeti meg a központi állami támogatás. 2014.I. negyedévben 6.985,5 e Ft kifizetés
történt, melynek a|apjźn a költségvetési ľendelet módosítása szfüséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat bevételei 11108-02 cím mfü<jdési célú támogatás á|Ianhánaráson
belülről előirźnyzatLán belül a helyi tlnkormányzatok általános működéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó állami támogatás - központi állami tĺímogatás _ kötelező fęIadat -
elóirtnyzatat 6.985,5 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszirozźsi mtĺk<jdési

kiadási előfuźtnyzaton belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása
kote|ezó feladat - e|oírtnyzatźń 6.574,2 e Ft-tal, ťĺnanszírozási mfüödési kiadási

elofuźnyzaton belül azirźnyítőszervitźlmogatásként folyósított támogatások kiutalása _ onként
vállalt feladat _ előirźnyzatát 4|1,3 e Ft-tal megemeli.
- a ktiltségvetési szervek bevételi ťĺnanszírozási múködési bevételen belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tĺĺmogatás ťlzetési szźnrl'Iźn tciľténő jőváírása - kötelező és önként
vá|Ia|t fe|aďat - e|oirźnyzaÍźlt 6.985,5 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előhźnyzatát 5.500,4
e Ft-tal, munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hozzájarulási ađó e|őirćnyzatát 1.485,1 e

Ft-tal megemeli, intézĺnényenként tész|etezve az előterjesztés mellék]eteí aIapjźn.

9.l A Jőzsefuárosi Egészségtigyi Szolgálat 2014. évi alábbi beruházási kör bővülése miatt a
dologi kiadási e|őirtnyzatról összesen 14.101,0 e Ft átcsoportosítást kéľ.

A Képviselő-testület
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- az Egészségügyi Szolgálat kiadás 50100 cím _ kötelező feladat _ dologi kiadási
előirányzattlrőI I4.10I,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás beruházási eloirányzatáľa (informatikai
eszközĺjk beszerzése 706,0 e Ft, immateriális javak beszerzése 128,3 e Ft, egyéb tárgyí
eszkĺjzök beszerzése 13.266,7 e Ft).

10.i A drogszemét összegyújtésével kapcsolatos páIyźzat működési költsége teljes összegben
a dologi kiadásra keľiilt megtervezésre a Józsefuaĺosi Köztertilet-felĹigyelet és
Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében. A támogatási szeruóđés alapjan az 1.195,0 e
Ft-ból 506,0 e Ft megbízási díj és |23,0 e Ft munkaađőt teľhelő jáľulék és szociális
hozzájttru|ási adó, melynek átcsopoľtosítása indokolt.

A Képviselő-testĺilet
- a Józsefuaľosi Kozterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgá|at 80103 cím _ <jnként

vállalt feladat _ dologi e|őirźnyzatáÍő| 629'0 e Ft-ot átcsopoľtosít. a személyi juttatás
előírźnyzatfua 506,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźrulási adó
e\óir tny zatźr a 1'23,0 e Ft-ot.

||.ĺ A Józsefuaľosi Parkolás-uzemeltetési Szolgálat a20I3. évifeladatźúadássalkapcsolatosan
(kciaerulet-feliigyelet, kęrékbilincselés, térÍigyelő-kameraręndszer működtetése, roncsautó
e|szá||ítás, kerületőrség) továbbszźmiźzás címén kéľi a ktiltségvetési szerv bevételi és kiadási
előir tny zatát m e geme lni .

A Képviselő-testület
- a Jőzsefvaľosi Parkolás-iizemeltetési Szo|gá|at 30105 cím _ kötelező feladat _ bevételi
működési bevételek és kiadás dolosi előirźnvzatát20.237 e Ft-tal mesemeli tovźlbbszám|ázás
címén.

tŻ.l Kozfog|alkoúatás címén a Jőzsefvźrosi KözterĹilet-felĹigyelet és Vaĺostizemeltetési
Szolgálat költségvetésének módosítása indokolt. Az onrész összege 522,9 e Ft, melynek
fedezete a mfüodési céltaľtalékon belül közfoglalkoilatás onľész előirźnyzatan biztosított.

A Képviselő-testiilet
- az oĺlkotmźnyzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általanos tartalékĺín belül a
ktizfoglalkońatás ottĺész _ kĺjtelező feladat _ előirĺányzattről 522,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás ťlnanszítozási múkĺjdési kiadáson belül az irányítőszewí tiĺmogatásként folyósított
tiĺmo gatás kiutalás a előir źny zatár a.

- a Józsefuarosi Köĺeriilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kĺitelező
feladat - bevételi ťĺnanszirozási mfüödési bevételęn belül az irźnyitő szeľi tiímogatásként
folyósított támogatás ťlzetési számlźn tcjrténő jőváírźsa eIóírányzatát 522,9 e Ft-tal és a
műktjdési célú támogatások bevételei źů|anháztartáson beliilről előiranyzatät 5.378,4 e Ft-ta|
megemeli.
- a Józsefuárosi Közterület-felügyelet és Varosüzemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _ kote|ező
feladat _ kiadási személyi juttatás elóirányzatát 5.I99,4 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő jaľulékok
é s szo c iáli s ho zzt! źtrulźlsi adó előir tny zatźLt 7 0 I,9 e Ft-tal me gemeli.

13.l A Józsefuaľosi Paľkolás-üzemeltetési Szolsálat téli közfos|alkońatás címén 8.631.0 e Ft-
tal kéri költségvetését módosítani.

A Képviselő-testület
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- a Józsefuaľosi Paľkolás-tizemeltetési Szolgálat 30105 cím _ kötelező feladat - bevételi
mfüödési célú támogatások á|Iamháztartáson belĺilre előirányzatát 8.63l,0 e Ft-tal és ezzel
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás eIőiráĺyzatát 7.604,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
jáľulékok és szociális hozzájtru|ási adó előirányzatát 7.0f] ,0 e Ft-tal megemeli.

14./ Prémiumévek program keretében af0I3.IV. negyedévi központosított állami támogatás
összege 1.316,0 e Ft. A kiťlzetés 2013. évben megtörtént, ezért javasolt az utóIagos
me gtérülés o s sze gét a múködési általáno s 1artalléWa helyezni.

A Képviselő-testtilet
- az onkormáĺyzaÍ.11108-02 cím bevételi helyi ĺlnkormanyzatok általános mfüödéséhez és

ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások - ktjtelezo feIađ*, központosított állami
támogatás - előírźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon beliil
az áIta|źnos tartalék - kötelező feladat - előirźnyzatát 1.316,0 e Ft-tal megemeli.

ts.l A Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődéknek a Biztos Kezdet Gyerekhaz program 2014.
januaľ-február havi mfüödtetéséhez az onkormányzat a 478/2013.(XII.18.) szĺímú képviselő-
testületi hatźĺrozat a|apjźn 1.034,0 e Ft támogatást biztosított a feladatellátás
folyamatosságanak érđekében. A kcizponti költségvetési támogatásra benffitott pá|yźuat
a|apján az onkormtnyzat 2014. januĺĺr 01.-2014. december 31. időszakĺa 6.245,I e Ft
támogatást nyeľt, ezért javasolt az 1.034,0 e Ft-tal cscjkkentett összeg átadása a költségvetési
szervnek. Javasolt továbbá a megelőlegezeÍt 1.034,0 e Ft általános tartalékľa való helyezése.
Az onkormányzatnak, mint fenntaľtónak az elnyert páIyázatí pénzeszköń. a megvalósító
intézménynek át kell aďní. A támogatás felhasznáĺását a finanszírozási szerződés QÝemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivataĺlaĺ 2014.01.01.-2016.]2.3] időtartamra.) és a pólyázathoz
benyújtott pénzügli-gazdálkodósi terv részletezi. Az előzőekben leírtak a|apján az
onkormanyzat és a kclltségvetési szerv kĺiltségvetésének módosítása sztikséges.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat bevétel 11108-02 cím - önként váI]lalt feladat _ működési célú
tĺímogatások á||aÍnháztartáson belülről _ központi állami támogatás - e|őírányzatát 6.245,| e

Ft-tal megemeli.
- az onkormćnyzat kiadás 11108-02 cím _ önként vá||a|t feladat - műkcjdésí ťĺnanszirozási
kiadáson belül az fuźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított tźtmogatés kiutalása e|óirtnyzatát
5.2lI,1 e Ft-tal, a ||107-01 cím mfüödési cél és általĺĺnos tartalékon bęltil az általĺĺnos
tarta|ék_ kötelező feladat _ eLoítźnyzatát |.034,0 e Ft-tal megemeli.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vá|Ialt feladat _ bęvételi ťlnanszírozási
bevételen be|il az irźnyítőszervi tĺĺmogatás fizetési szám|źn történő jőváírźsa e|okányzatát
5.2II,I e Ft-tal megemeli.
- azEgyesített Bĺjlcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat és a kiadás személyi juttatás

előirtĺnyzat 3.148,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzźĄźlruIási adó
előirźnyzatát849,9 e Ft-tal, a dologi kiadások előirźnyzatátI.212,8 e Fttal megemeli.

|6.l A20|4. évi ktĺltségvetésbęn polgármesteri tisztség e||átáshoz kapcsolódó költségtérítésľe
költségvetési fedezet nem került teruezésre, tekintettel arľa, hogy a költségtérítésrő| az
országgyíĺlési képviselői megbízatásáíg a polgármester lemondott. Az országgyűlési
képviselők váIasńástú követően a polgármestert a Képviselő-testtilet által megszavazott
költségÍérítés megilleti. A helyi tinkormanyzati képviselők és polgármesteľeik válasńásáig
ennek összege 1.28I,2 e Ft, melynek fedezetéüljavaslom azźl|ta|źnos taľtalékot megielölni.
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A Képviselő-testület
- az oĺtkormányzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kĺjtelező feladat - eIőirtnyzatárő| I'28I,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadáS
11101 cím - kĺjtelező feladat - személyi juttatás eIoirźnyzatára 1.008,8 e Ft-ot, a munkáltatót
teľhelő járulékok és szociális hozzájźľulási adó eIőirtlnyzatźnaf7Ż,4 e Ft-ot.

I7,l A Magcĺcllna Negyeĺl TIT: pľojekt Nagyfuvaros u. 26, szám a|atti épülęt bérlőinęk
végleges, vagy átmeneti kihelyezéséte a Képviselő-testtilet a 63|lf0I3.(XII.18.) számu
határozatában előzetes kĺjtelezettséget vállalt saját bevétele és ágfa visszaigénylés bevétele
terhéľe. A költségv etés eń. az előzetes kötelezettségvállalást nem taľtalm azza, ezért javaso|t az
általános tartalék csokkentése 19.685,0 e Ft-tal és a bevétel megemelése 5.315,0 e Ft-tal.

A Képviselő-testtilet
- az Önkormányzat 11604 cím - önként vállalt feladat _ bevételi mfüödési saját bevétel
e|óirtnyzatát és a kiadás felújítás előirźnyzatát 5.315,0 e Ft-tal megemeli.
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mĺĺködési cél és általanos taľtalékon
általános tartalék e\őirźnyzatáról 19.685,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11604 cím
vállalt feIaďat felúj ítási elóirźny zatźtr a.

IV. f01,4. évi pénzmaradvány és annak felhasználása

|.t Az onkormányzat péĺumaradványa 4.600.600,0 e Ft. Ebből az ereďęti költségvetésben
tervezett szabađ és feladattal terhelt pénzmaradvány összege 2.225.|23,0 e Ft. A fennmaradó
2.375.477,0 e Ft-ból az önkoľmányzati feladatoknál és a koltségvetési szeľveknél a felađattal
terhelt pénzmaraduá'y, valamint a kĺizponti költségvetésbe befizetendő <isszeg összesen
I.375.942,0 e Ft. A költségvetésben nem tervęzett további szabad pénzmarudvány osszege
999.535,0 e Ft. Ezt a szabad pénzmarađvĺányt terheli a Józsefuaľosi Parkolás-tiemeltetési
Szolgálat kötelezettséggel terhelt kifizetései 19.985,0 e Ft <jsszegben, amit a koltségvetési
szerv marađványa nem fedez.Igy a tényleges szabad pélumaradvany ĺĺsszege 979.550'0 e Ft.
A pénzmaradvĺányt keriileti szinten összesítve a IYII. -3.szźnrń męlléklet tarta|maz. Az
onkormlányzat 2014. évi kĺ)ĺtségvetésénekfőossze4e (duplózódĺźs nélkĺil) 2.375.477,0 e Frnl
emelkedik

2.l A szabad pénzmaĺadvĺĺny felhasznźt\ásáĺa a javaslatot tételesen az e|óterjesztés IYl4.
számtĺmelléklete tarta|mazza. amely a következő módosítást vonja maga után:

A Képviselő-testület
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és źitaltnos taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat _ előiranyzattLt 185.524,0 e Ft-tal megemeli taľtalék
feltĺiltése címén.
- az onkormźnyzat kiadás II703 cím _ önként vti|alt feladat dologi e|oĺrányzatát 8.000,0 ę

Ft-tal a Corvin Aruhazbontása címén megemeli.
- az onkormźnyzat kiadás II404 cím - k<jtelező - dologi e|őirźnyzattń 12.000,0 e Ft-tal
megemeli utca névtáblĺĺk cseréje címén.
- az onkormźĺnyzat kiađás 11107-01 cím műktjdési cél és általanos taľtalékon belül a
múködési céltaľtalékot 20.000,0 e Ft-tal _ kötelező feladat - megemeli bankköltség,
tr anzakcíő s illeték címén.

belül az
- onként
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- az onkormányzat kiadás 11405 cím _ ĺjnként váIla|t feladat _ dologi előirźnyzatat 20.000,0
e Ft-tal megemeli karácsonyi díszkivilágítás címén.
- az Önkoľmányzat kiadás 11601 cím - önként vźĺIla|t feladat _ felújítási előiráĺyzatán beltil a
KEOP Energetikai pá|yázat előírányzatát 10.000'0 e Ft-tal megemeli ĺjnĺész kiegészítése
címén.
az onkclrmźnyzat kiadás 11108-02 cím - onkénĹ vállalt felađat - fellralĺnozási finanszírozási

kiadáson be|ul az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloírányzattú.
12.000,0 e Ft-tal megemeli a Horváth Mihály téri harangjáték kiépítése címén.
- a Józsefuárosi Köztertilet-feltigyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - onként
vállalt feladat _ felhalmozási finanszírozási bevételen belrnI az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szőłn|źn történő jőváírása eIokźĺnyzatźú. és a kiadás beruházás
eLoirźtnyzatát 12.000,0 e Ft-talmegemeli a Hoľváth Mihály téri haľangjáték kiépítése címén.
- az onkormtnyzat kiadás 11601 cím onként vá|Ia\t feladat felújítási
eloirźtĺyzatát120.000,0 e Ft-talmegemeli az Alftjldi utca és a Saľkĺíny utca felújítása címén.
- az Önkormźnyzatkiadás 1L706-02 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|óiráĺyzatát 600,0

e Ft-tal megemeli zászlők beszerzése címén.
- az oĺtkormźnyzat kiadás 11605 cím _ ĺjnként vá||a|t feladat _ bervhtlzélsi előfuźnyzatát
30.000,0 e Ft-tal megemeli aztlj piac építési kciltségeinek kiegészítése címén.
- az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺĺnos tartalékon belül a
céltartalék e|oirźnyzatát _ ĺjnként váIla|t feladat _ 40.000,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuaĺosi
Közösségi Házak Nonprofit Kft. és a JóHír Józsefuaľosi Nonpľofit Kft. 2014. évi
támo gatásának kiegészítése címén.
- az onkormtnyzat kiadás 11602 cím - önként váIIaIt feladat _ benlházási előirtnyzatát
3.000,0 e Ft-tal megemeli pedagógus szo|gáIati lakás kialakítása és berendezése címén.
- az onkormányzat kiadás 11602 cím - önként vállalt feladat _ dologi előirźnyzatát76.280,0
e Ft-tal megemeli a Korányi Sanđor utca 16. szám alati lakóéptilet bontása és lakók
kihelyezése címén.
- az onkoľmtnyzat kiadás 11602 cím _ tjnként vá||a|t feladat _ dologi e|őirźnyzatát 20.000,0
e Ft-tal megemeli a Tisztes u.7lj fsz. 492 épn|et. bontása és kihelyezése címén.
- az onkormźnyzat kiadás 11601 cím _ k<jtelező feladat - felújítás e|óirźnyzatát 5.800,0 e Ft-
tal megemeli a Szigony u.2lb. orvosi rendelő felújítása címén.
- az onkoľmźnyzat kiadás II107-02 cím _ önként vállalt feladat _ Hoľlínszky utcai bölcsőde
felújítási céltaľtalék előirányzatát I]300,0 e Ft-tal megemeli.
- az onkormźnyzat kiadás 11705 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási ktjlcstjn nyújtás
e|őírźnyzatát 50.000,0 e Ft-tal, fęlhalmozási céIű' támogatások á|Iamháztaľtáson kívĹilre
e|őkźnyzatát 50.000,0 e Ft-talmegemeli tĺírsasházak felújítási támogatása címén.
- az Önkormźnyzat kiadás 11805 cím - ĺjnként váIIaIt feladat _ múkĺidési célú támogatások
áI|anháńartáson kívülre e|őitáĺyzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a nyźni tźlborońatás
kiegészítése címén.
- az onkormźnyzat kiadás 1II07-02 cím _ önként vá||a|t feladat _ felhalmozási céItartalék
eloirźnyzatát 40.000,0 e Ft-tal megemeli térfigyelő kamera beszerzése címén.
- az Önkotmźnyzat kiadás II201 cím - önként vállalt feladat _ mfüödési célú tźĺrlogatás
á||arrlháztartáson beliilre előirźnyzatźń 3.000,0 e Ft-tal megemeli a KLIK iskolai
könyvtĺĺľfej lesztés támo gatása címén.
- az onkormźnyzatkiadás l1601 cím - önként vállalt feladat _ felújítás e|óhźnyzatát 60.000,0
e Ft-tal megemeli a gyermekiidĺilők felújítása címén.
- az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalék e|őirźnyzatán
beltil a céltaĺtalék _ cjnként vállalt feladat _ előirĺĺnyzatat 58.263,0 e Ft-tal megemeli a
szociálisźryazatbarla|ka|mazottak jtalmazásaésannak jaĺulékaicímén'
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- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím ťĺnanszírozási múködési kiadáson belül az
irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat _
e|őirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli a Polgármesteľi Hivatal diakmunka đť1azźsa címén.
- a Polgármesteľi Hivatal 12202 cím - onként vállalt feladat - bevételi ťlnanszírozási
bevételen be|uI az írányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án történő
jőváírźsa e|ofuźnyzatát 1.000,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|őirźlĺyzatát 787,0 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájětulási adó
e|őirányzatát 2I3,0 e Ft-tal megemeli diákmunka címén.
- az onkormányzat kíadás 11108-02 cím finanszírozźsi működési kiadáson belul az
irányítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása _ k<jtelező feladat _ előirźtnyzatát
5.182,0 e Ft-tal megemeli a Polgáľmesteri Hivatal elektronikus biaonsági kötelezettségek
teljesítése éľdekében felmérés (2013. évi L. tĺiľvény) szo|gáItatási díj címén.
- a Polgármesteri Hivata| 12201-01 cím - kötelező feladat - bevételi ťĺnanszirozási bevételen
beIul az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetésí számlán történő jőváírása
elóirźnyzatźú és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi előírźnyzatát 5.|82,0 e Ft-tal megemeli az
elektronikus biaonsági kĺjtelezettségek teljesítése érdekében felméľés szo|gáItatási đíj címén.
- az onkormáĺyzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat _ miíkcjdési elvonás' befizetések
e|őírźnyzatźń34.713,0 e Ft-tal törli a parkolási bevétel kiesése címén.
- a Józsefuárosí Parkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím _ kötelező feladat _ bevételi, ezen
belül a műkĺjđési bevétel előfutnyzatából és ezzel egyidejúleg a kiađás működési elvonások,
befizetések előkźnyzatábőI34.Tl3,O e Ft-ot toröl paľkolási bevétel kiesése címén.
- az onkormtnyzat 11108-02 cím - kote|ezo feladat _ műkođési elvonás, befizetések
e|őírźnyzatát 26.333,0 e Fttal csökkenti a Jőzsefvźrosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat
többletkiadása címén.
- a Józsefuarosi Parkolás-üzemeletetési Szolgálat 30105 cím _ kötelező feladat _ kiadás
elvonások, bęfizętések e|őirźlnyzatát26.333,0 e Ft-talcstjkkenti kiadási tĺjbbletei címén.
- a Jőzsefvárosi Parkolás-iizemeltetési Szo|gtůat 30105 cím _ kötelező feladat _ kiadási
elóirźnyzatan belül a személyi juttatás e|őirźnyzatát 7.254,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzźĄátulźsi adó e|őfuźnyzattú |.963,0 e Ft-tal dologi kiadási
e|őirźnyzatát 10.317,0 e Ft-tal, beruhazási e\okźnyzatát 45|,0 e Ft-tal megemeli a
költségvetési szerv e|oző évi kötelezetts égváIla|źsa címén.
- a Józsefuaľos Paľkolás-üzemeltetési Szolgálat 30105 cím _ ĺinként vźi|a|t feladat _ kiadás
személyi juttatás előitźnyzatźÍ 2.195,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájfuulási ađó eIőirźnyzatát 593,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli hiiségjutalom címén.
- a Jőzsefvaľos Parkolás-iizemeltetési SzolgáIat 30|05 cím - kotelező feladat _ kiadás dologi
előirźnyzatát 3.560,0 e Ft-tal megemeli źúađoÍt eszk<jzök értékbecslési díja és telefonadó,
cégautő adó címén.
- az onkormányzat kiadás 1l 108-02 cím _ önként vá|Ia|t feladat _ ťlnanszírozási mfüödési
kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzattń
3.2|I,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson beltů| az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása eIőbźnyzatát 7.600,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuaľosi
KözterĹilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat kiadási többletei címén.
- az Önkormźnyzat kiadás l1l08-02 cím _ kĺjtelező feladat _ finanszírozási működési
kiadáson be|u| az irányítőszeľvi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása eLőfuényzatát
3.477 ,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson beli| az írźnyitőszervi tĺĺmogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatát 27.II2,0 e Ft-tal megemeli a Józsefuaľosi
Ktjzteľület-felügyelet és VarosĹizemeltetési Szolgálat kiadási többletei címén.
- a Jőzsefvaľosi Kĺjzterület-feliigyelet és Várostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - ĺjnként
váI|alt feladat bevételi mfücjdési ťĺĺanszírozási bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósítottttlmogatás fizetési szźllrilán tĺjľténő jőváirásae|oiráĺyzatát3.211,0 e
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Ft-tal, felhalmozási finanszírozási bevételen beltil az irźnyiÍőszervi támogatásként folyósított
tźmogatás fizetési szźłĺián torténő jőváírása e\őirźnyzatát 7 .600,0 e Ft-tal megemeli kiadási
többletei címén.
- a Jőzsefvaľosi Közteľület-felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gźńat 80103 cím _ önként
váI|aIt feladat - kiadás személyi juttatás eIóírányzatát 2.024,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő
jarulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirźnyzatćLt 54],0 e Ft-tal megemeli drogszemét
ĺjsszeszedés megbízás a díja címén.
- a Józsefuarosi Kcjĺertilet-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím - <jnként

vállalt feladat _ kiadás dologi eIőiráĺyzatát 640,0 e Ft-tal megemeli Népszínház utca
viľágtartókba virágvásárlás címén, továbbá a benlhźzási előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal
megemeli fekvőľendőt elhelyezése címén, valamint felújítási előirényzatát 2.600,0 e Ft-tal
megemeli a Teleki tér|5-25. épület e|őtti járdaszakasz és szegéIy átépítése címén.
- a Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Váľosüzemeltetési Szo|ga|at 80106 cím _ kötelezo
foladat _ működési finanszíľozási bevételen beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása eloirźnyzatź.l- és a kiadás dologi előirźnyzatćLt I.360,0 e Ft-tal megemeli a
biztosítási díj (836'0 e Ft) és gépjárműmosatás (5f4,0 e Ft) többletköltségek címén.
- a Józsefulĺľosi Koĺeľtilet-feliigyelet és Vĺáľostizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _kĺjtelező

feladat _ működési ťĺnanszírozási bevételen belül az futnyítőszerví támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|oirźnyzatát és a kiadás dologi eIoirźnyzatźLt 2.II7,0 e Ft-tal megemeli
koztérí padok katbantartása (600,0 e Ft), állati tetem ęIszźĺ||itása (628,0 e Ft), köZbeszetzési
đíjak (889'0e Ft) címén.
- a Józsefvaľosi Közterület-feltigyelet és Vaľostizemeltetési Szo|gá|at 80103 cím _ k<jtelező

feladat felhalmozási ťtnanszírozási bevételen belĹil aZ irányítószervi támogatásként
folyósított támogatźs fizetési szźtmltn történő jőváirása elókányzatát z7.1I2,0 e Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejrĺleg a kiadás bervhźzási e|őirźnyzatát I.397 ,0 e Ft-tal - állvanyos
koronafuró beszeruése 762,0 e Ft, defibľillátor beszetzés 635,0 e Ft - , felújítási e|óirtnyzatźÍ.
25.715,0 e Ft-tal _ Tisztes u, jźúszőtér 20.000,0 e Ft, Hős u., Lutheľ u. _ Kiss József u.,

Szigetvári u.4-6.jáľda felújítása 3.810,0 eFt, játszőterek felújítása 1.905,0 e Ft _ megemeli.
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ kotelező feladat - múködési ťĺnanszítozásí
kiadáson bęlĹil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása előirźnyzatát
750,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási kiadáson bę|i| az irźnyítőszervi tĺámogatásként
folyósított ttlmogatás kiutalása e|őírtnyzatát 990,0 e Ft-tal megemeli azF'gyesített Bölcsődék
kiadási ttjbblete címén.
- az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat - működési finanszírozási
bevételen be|u| az irĺínyítószeľvi tĺĺmogatásként folyósított tźtmogatás fizetési számItn történő
jőváítźsa előiányzatát 750,0 e Ft-tal, a felhalmozási ťlnarlszirozási kiadáson belül az
irényitőszewi támogatásként folyósított támogatás Íizetési száĺriźn torténő jőváírása
eIőkźnyzatát990,0 e Ft-tal megemeli kiadási többletei címén.
- azBgyesitett Bĺjlcsőđék 40100-02 cím- kötelező feladat _ kiadás dologi e|őírtnyzatźÍ7sl,O
e Ft-tal megemeli a Baľoss u. I03la sz. a|attí bcĺlcsőde homokozók karbantartása,
kerítés|ábazat festése, négy csopoľtszoba lambéria cseréje címén, valamint a beruhĺŁási
e|őkányzaÍát 990,0 e Frtal megemeli Baross u. I03la sz. alatti bölcsőde homokoző
árnyékolása és a Baľoss u. I03la és a Baross u.||7. sz. alatti bcjlcsődék biztonsági
kamerarendszerének kiépítése címén.
- az onkotmźnyzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási ťlĺanszirozási kiadáson belüI az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźrr:.Jźtra történő utalása _ önként
vźtlla|t feladat - előirźnyzatát 30.000,0 e Ft-talmegemeli paľkosítás címén.
- a Józsefuaľosi Közteriilet-feltigyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat 80103 cím - <jnként

vá||a|t feladat _ felhalmozási finanszirozási bevételen belĺJ| az irźnyítőszervi támogatásként
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folyósított támogatás ťrzetési szám|źtn történő jőváírása és a kiadás beruhźnás eIőirányzatát
45.000,0 e Ft-talmegemeli parkosítás címén.

3.ĺ A Józsefuárosi Intézményműkodtető Központ 2013. váIlaIkozási eľedménye 606 e Ft,
melyet javasolt az onkormányzatnak beťlzetni. Javasolt a beÍizetés összegével a mfüödési
általános tartalék megemelése.

A Képviselő-testület
- a Józsefuáĺosi Intézménymfüodtető Központ (JIK) 72103 cím - önként vállalt feladat -

műkĺjđési bevétel eIőirźnyzatát és a kiadáson be|ul az egyéb mfüĺjdési célú kiadás elvonások,
befizetések e|őirtnyzatát 606,0 e Ft-tal megemeli.
- az onkormźnyzat 11108-04 cím - önként vá||alt feladat - egyéb mfüödési célú bevételek
elvonások, befizetések előírźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általanos
taľtalékon belül az általános tartalék - kötelező feladat - e|őírtnvzatát 606"0 e Ft-tal
megemeli.

4.ĺ A 2014. évi kĺiltségvetésben kiadási e|őirźnyzatok a pénzmaradvtny elfogadásáig ztxo|ás
alá keľültek, melyek feloldása javasolt.

A Képviselő-testĹĺlet azárolás a|őI az a|ábbi e|őirányzatokat feloldja:

5.ĺ Javasolt a bevételek teljesüléséig a |||07-02 cím általanos mfü<jdési furta|ék
eloirényzatából 109.000,0 e Ft zźtrolása' miután a 11602 címĺe tervezett mogyoródi két telek
és a Korĺĺnyi Sandor u. 16. sz. alatti telek éľtékesítési bevételének tárgyévi teljesítése
bizonýa|an.

A Képviselő-testület

működési céltaľtalék városmarketins 30 000 t I107-01

Nagýemplom bolcsőde udvarának és udvari homokozó
felúj ítása (hatósági j egyzőkönyv)

2 900 Ittol-02

Szäzaďos úti bölcsőde udvaľának teljes tereprendezése
(hatósági j egyzőkönyv)

8 000 Itt07-02

Hoľánszky u. bölcsőde fehijítása l7 000 ttt07-02

ovodák kötelező minimális tąneszköz biztosítása és
helyiségkialakítds

ttt07-02

. tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és

Napsugár Napközi otthonos óvodákban) ll 500
ttt07-02

-játszóudvar kialakítása (Mesepalota Napkozi otthonos
ovodában) 2 500

rtt07-02

- többcélú helyiség és fęlnőtt tiltöző kialakítása
(Napsugár Napközi otthonos óvodában) 600

ttt07-02

- száritó helyiség kialakítása (Mesepalota Napközi
otthonos ovodában) 2 000

Itt07-02

- ételhulladék tároló kialakÍtása (ľÁľIxA Napközi
otthonos ovodában) 350

Itt07-02

munkaviszony megsziintetéséből (nyugdíjazás, stb)
adódó többletköltségek céltartalék lt 865

I I 107-01

19



- a 1II07-02 cím mtĺködési cél és általános tartalékon beliil az általános tarta|ék
e|őirányzatából 109.000,0 e Ft-ot zźtoI.

6.l Az óvodák kotelező minimális taneszkoz biztosítása és helyiségkialakítás előiráĺyzata a
pénzmarađvány elfogadásáig zĺĺľolással együtt a felhalmozási céltartalékÍa került
megletvezésre. A megvalósulás érdekében javasolt az átosoporĹosítás a JIK ktjlĹségvetésébe.

A Képviselő-testtilet
- az onkoľményzatkiadás 1IL01-02 cím - kötelező feladat. felhalmozási céltaľtalékon beltil
az ővođźk minimális taneszkoz és helyiségkialakítás 16.950,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás
11108-02 cím - kötelező feIadat - felhalmozási finanszirozási kiadáson bellj,]' az iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oiráĺyzatáĺa.
- a Józsefuaĺosi Intézményműkodtetési Közpoĺlt 72102 cím _ kötelező feladat - bevételi
felhalmozási ťtnanszírozási bevételen belül aZ írźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźĺĺriźn töľténő jőváfuása e\őírźnyzatát és a kiadás a beruházásí
előirźlĺyzatát 16.950,0 e Ft-tal megemeli az a|tlbbi kialakítások címén:

- tornaszoba kialakítása szertáĺĺa| Kincskereső és Napsugaľ Napközi otthonos
óvodakban11.500,0eFt, : .''
- játszőudvaĺ kialakítása Mesepalota Napközi otthoąos ovodában 2.500,0 e Ft,
- tĺjbbcélú helyiség és felnőtt oltozó kialakítása Napśugáľ Napközi otthonos ovodában
600,0 e Ft,
- szźtĺítő helyiség kialakítása Mesepalota Napközi otthonos ovodában 2.000,0 e Ft'
- ételhulladék taroló kialakítása TATIKA Napkĺizi otthonos ovodában 350,0 e Ft.

7./ A Nagytemplom u. bijlcsőde és a Szźzados úti bĺjlcsőde hatósági jegyzőkönyvben előírt
udvaĺainak tereprendezési és homokozók feliljítźsáľa tervezett e|őirtnyzat a záro|ás aIő|i

feloldás után javasolt a Nagýemplom utcai bĺjlcsőde esetében az Egyesített Bölcsődék
költségvetésébe, a nagyobb volumenű Szźnados úti btjlcsőde esetében a 1 1601 címĺe torténő
átcsoportosítása, annak érdekében, hogy a nyár folyaman a kivitelezés megvalósuljon.

A Képviselő-testĹilęt
- az onkormźnyzat kiadás IIl07-02 cím _ kcjtelező feladat - felhalmozásí céItartalékon beltil
a Nagýemplom utcai bĺjlcsőde udvarának és homokozójźnak 2.900,0 e Ft felújítási
eloirźľlyzatát átcsoportosítja a 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - felhalmozási finanszírozási
kiadáson belülaz irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eloirźnyzatźtra.
- az Egyesítętt Bölcsődék 40100-02 cím - kcjtelező feladat _ felhalmozási finanszírozási
bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn ttirténő
jővźtirása előirźnyzatát és a kiadás felújítás e|olráĺyzattń 2.900,0 e Ft-tal megemeli a
Nagýemplom utcai bölcsőđe udvaľiĺnak és homokozőjtnak felújítása címén.
- az onkormźnyzatkiadás |II07-02 cím - kötelezo fęIadat_ Százados úti bölcsőde udvaľának
terepľendezése 8.000,0 e Ft céltaľtalék e|őirźnyzatát átcsoportosítja a kiadás 11601 cím -
kote|ęzőfeladat_felújításie|őfu źtnyzatára'

8./ A felhalmozási céltaľtaléWa tewezett Horánszky utcai bölcsőde feltljítására tewezett
módosított e|őiráĺyzatot a megvalósítás érdekében indokolt átcsoportosítani.

A Képvíselő-testület
- az onkormányzat. kiadás II107-02 cím _ĺjnként vállalt feladat _ felhalmozási cé|tarta|ék

előírźnyzatárő| a Hoľánszky utcai bĺjlcsőđe 34'700,0 e Ft előfutnyzatát átcsopoľtosítja a kiadás
11601 cím _ önként váIlalt feladat _ felúiítási eIőirányzatára.
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Fentiek miatt az áIlan.háztartásľól szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. $ (5) bekezdése, a
MagyaľországheIyi önkormanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLxxXx. torvény 42. 5 I. pontja
alapjźn az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a Képviselő-testiilet elé.

Budapest, 201'4. május 1 3.

^lĺt/(
dľ. Kocsis M:áté
polgármes,", 

h .

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából 

..1

ú"ufuź*,Żĺ
a|1egyző
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L Képviselő-testületi diintéseket tarta|maző módosításoknak ^ Í01,4. évi
ktilts égvetés ľől szóló rendeleten v a|ő átv ezetés m ellék|ete

1.ĺ AKépviselő.testüleÍ. a 46/f0I4. (III.05.) számuhattrozatában kciltségvetés módosítással
együtt az Uj Teleki téri Piaccal kapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testület
- az onkorm tnyzat a 11407 cím - kötel ezo feladat - mfüodési bevételek e|őirźnyzatát 9 .213,4

e Ft-tal törli, és a 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon be|il az általános tartalék
- kotelezó feladat - e|őírtnyzatábőI 5.664,4 e Ft-ot torol az új piac bevételi kiesése címén.
- az onkotmtnyzat a 11407 cím - kote|ező feladat - mfüödési bevételek eloirźnyzatát
3.549,0 e Ft-tal megemeli.
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékán belul az
általános tartalék - kötelező feladat _ e|őirźnyzatátaztro\ás alól feloldjaés24.500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11407 cím - kcjtelező feladat _ dologi előfuányzatára az új piac
műkĺjdtetése címén.
- az onkormtnyzatkiadás 11605 cím - önként vállalt feladat _beruházási előiľĺĺnyzatán belül
a bérlői igények megvalósu|ásźlhoz szükséges egyéb beruhazási munkák 9.198,0 e Ft
e|őirźnyzatát átcsoportosítja a 11605 cím, - önként vállalt feladat - felhalmozási céIu
támogatásokáIlanháńartásonkívĹilreelőírányzatára.

2.ĺ A Képviselő-testület a 49120|4. (III.05.) szźtmíhatározatában költségvetés módosítással
e gyiitt tisztségviselői keretek terhére támo gatásokról döntött.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és általanos taľtalékon beltil
polgármesteri saját keret - cjnként vállalt feladat - e|óirányzatárő| összesen 127,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat - műktjdési célú támogatások
á|Iafiháńartáson kívülre e|oirányzatźtraaz 1956-os PestĹSĺác Alapítvany támogatása címen.
- az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos taľtalékon belül Sĺántha

Pétemé alpolgáľmesteri saját keľet - önként vállalt feladat - elóirtnyzatáről összesen 300,0 e

Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként váIla|t feladat - mfü<jdési célú támogatások
á||anháńartáson kívĹilľe e|oirányzatźra az olasz Kĺ!ĺaľsaság Nagykövetsége, olasz
Kultuľáli s Intézet támo gatása címen.

3.l A Képviselő-testiilet a 35l20I4. (II.28.) szźlmí hatźnozatában költségvetés módosítással
egyiitt elfogadta aťĺzetó parkolás bővítésének2014. március I. ĺapja helyett, 2014. április 15.

napjáv a| tcjľténő bevezetését.

A Képviselő-testület
- az oĺtkormźnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általĺános taľtalékon belül az
áItaIános tartalék- kötelező feladat _ előírányzatát és az onkormźĺnyzat bevétel 11108-02 cím
működési célú támogatások á|Ianhánartáson belülrőI - az elvonások és beťĺzetések -
előírźnyzatát - kötelező fę|adat - 12.373,0 e Ft-tal torlí, ezzel a kerületen beltili duplazódás
összege 193.940,0 e Ft-ról 181.567,0 e Ft-ľa csökken.
- a Józsefuaľosi Paľkolás-iizemeltetési Szolgá|at bevétel 30105 cím működési bevételek _
koteIezo feladat - e|őirtnyzatát 18.000,0 e Ft-tal torli, a kiadás egyéb működési célú
kiadásokon beln| az elvonások és befizetések - kötelező fe|ađat _ eIőirányzatát 12.373,0 e Ft-
tal, a dologi kiadások - kötelező feladat - előírźlnyzatźú 5.627,0 e Ft-tal torli.
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4./ A Képviselő-testület az 58l20I4. (Iv.23.) számuhatźĺozatában költségvetés módosítással
együtt a Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt megvalósítźsźtval kapcsolatosan döntött.

A Képviselő-testtilet
- az onkormźnyzat 11604 cím _ önként vállalt feladat _ dologi kiadási e|oírźnyzaton belül
3.192,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a ,,G2 F.oglalkoztatási programok'' előirányzatźrőI a ,,T5 FiDo és

Ka|vźttíatérhezkapcsolódószoft tevékenységek''előirźnyzatára.
- az onkormtnyzat kiadás 11604 cím _ önként vállalt felađat - Program Alap dologi
előhtnyzatárőI 9.545,7 e Ft-ot átcsoportosit a GlL. ,, Táľsadalomból kiľekesztett nők
fogla\koztatása és rehabilitációjď', valamint ',Magdolna 

Klub a hátrźnyos helyzetű nők
szttmátď, pľojekt címén a működési célú támogatások á||an}láńartáson kívĹĺlre
e|őirtnyzatźra.

5.l A Képviselő-testiilet 59l20I4. (IV.23.) szttmű hatźtrozatában kĺiltségvetés módosítással
egytitt az onkoľmtnyzat tulajdonában álló tiľes tęlkek, felépítményes ingatlanok, gépkocsĹ
beállók és dologbérlet béľbeadásrĺnak feltételeiről szóló oĺtkotĺľrźnyzatí rendeletet
módosította.

A Képviselő-testiilet
- a Buđapest VIII., Bérkocsis ĺl'.32., a Kaĺácsony S. u. 29., a Koszorú u.26., aLl$zau.32., a
Magdolna u. 28. szźĺn alatĺi' a Budapest VIII., Ká|váĺía u. 9. és a Kőľis u. 4lb. szźlm a|attí
telkek kialakításával kapcsolatos költségekĺe 14.356,3 e Ft-ot biztosít a 1'1602 _ kémény
karbarltartás és kiváltás címen elktilcinített keľetösszegből 4.600.000,- Ft-ot, a lakőhźn
életveszély e|hárítźrsa, gázháIőzat csere címen elkülönített keretĺisszegbő| 9.756,3 e Ft-ot.
- az onkormźnyzat kiadás 1I60f cím - kötelező feladat - dologi eLőíráĺyzaton belül a

kémény karbantaľtás és kiváltás elóhtnyza-ľő| 4.600 e Ft-ot, a|akőhaz életveszély elhttítźsa,
gźnháIőzat csere előiľiĺnyzatrőI9.756,3 e Ft-ot átcsoportosít _ ĺjnként vállalt feladat - a telek
kaľbantartás e|őkányzatra |I.009,2 ę Ft-ot a Bérkocsis u. 32., a Kaľácsony S. u. 29., a
Koszorír u. 26.' a Lłljza u. 32, a Magdolna u. f8. szán alatti telkek parkoló céIjźra történő
átaIakitási feladatainak e||áúÁsźlra, a Kálvtlria u. 9. és a Kőľis u. 4lb. szźnĺl alatti telkek
bérbeszámításáta3.347 

'1 
e Ft-ot.

6.| A Képviselő-testiilet 6212014. (IV.23.) számu hatfuozatában a Jőzsefuáľosi Kdzterület-
felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szo|gá|atszMsz-ét és a szervezetife|építését módosította. A
módosítás érintette a költségvetési címenként elfogadott engedélyezeÍt létszámok és egyben a
címek közötti költségvetési előiľányzatok módosítását. Ezzel' egyidejűleg a Képviselő-testiilet
szintén költségvetés módosítással együtt az ideiglenes piac mfüĺjdtetését hosszabbította meg.

A Képviselő-testtilęt
- a Józsefuárosi KĺjzterĹilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgálat szervezeti felépítését
20|4. május 5. napjától az a|ábbiak szeľint vźitońatjameg:

A Vĺírosüzemeltetési Szervezęten belül:
- 1 fő kertész (Mt.) munkak<lľ megsztintetése aKertészeten belül,
- 1 fő karbantartó-segéd (Mt.) munkakör megsziintetése a Szakmai Központon belül.
A Teleki téri piacon belül:
- 1 fő további píacvezető-helyettesi (Mt.) munkaktjr létrehozása a Teleki téľ piacon
belül (a vá|tonaűssal ĺjsszesen:2 fo piacvezeto-helyettesi _ Mt. _ munkakdr),
- 1 fő adminisztrátori (Mt.) munkakĺjr létrehozása a Teleki téľi piacon belül.
- Avá|tozással a Ktt'ý.' illetve azMt.hatáIya a|átartoző munkaköľcjk szźlma nem változik,
a kcĺltségvetési szerv továbbľa is összesen 2I3 fő engedé|yezett álláshellyel rendelkezik,
amelyből 78 fő Kttv., 135 fő Mt. szerinti foglalkoztatott.
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- a lőzsefuárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 Szakmai
központ cím - kĺjtelező feladat _ a szemé|yi juttatások eIőirányzatárőI 3.230,0 e Ft-ot, a
munkaadókat terhelő jáľulékok és szociális hozzźtjárulási adó előirźnyzatről 87f,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 80105 Teleki téri piac cím - kötelező feladat - a személyi juttatások
előirtnyzatćra3.230,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzájáru|ási adó
eIőir áĺy zatár a 87 2,0 e Ft-ot.
- a Jőzsefuarosi Ktjzterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szo|gźiat 80103 Szakmai
központ cím _ önként vállaIt feladat - a szemé|yi juttatások előirźnyzatárő| 248,0 e Ft-ot, a
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó előirźnyzatról 89,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 80105 Teleki téri piac cím _ önként vállalt feladat . a szeméIyi juttatások
eloirźnyzatźtra 248,0 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő jarulékok és szociális hozzźi1tlru|źlsi adó
előírźnyzatźna&9,O e Ft-ot cafetéria címen.
- a lőzsefvaľosi KöaeľĹilet-felügyelet és Váľosüzemeltetési Szolgálat céljellegű kiadásain
beltil a cafetéria soron megfervezett összeget a 80103 Szakmai ktlltségvetési címén 33J,0 e

Ft-tal csökkenti, ezzel egyiđejűleg ngyaÍLezęn összeggel megnöveli a 80105 Teleki téri piac
céIeIőirányzatź./-.
- a Jőzsefuaľosi KöZteľület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat 80103 Szakmai
központ cím _ kötelező feladat - bevételi mfüödési ťlnanszitozási bevételen belül az
iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmiźn történő jőváírása
eIőirźnyzattlrő| 4.I0f,0 e Ft-ot, valamint _ onként vállalt feladat - bevételi működési
ťlnanszírozási bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźn tĺjrténő jőváirása e|őirźnyzataÍő| 337,0 e Ft-ot átcsoportosít a 80105 Teleki téľi piac
cím - kötelező feladat - bevételi múktjdési ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi
tlímogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlźn tĺjľténő jőváítźsa e|őirtnyzatfua 4.102,0
e Ft-ot' - önként vá||a|t feladat - - bevételi műkc'dési Íinanszírozási bevételen belül az
irányítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása
eloir áĺy zatfu a 3 37,0 e Ft-ot.
- az iđeiglenes piac működésének meghosszabbítása miatti többletköltségekľe, az ílj Teleki

téri piac őrzésére, illemhely bérlésére f.479,0 e Ft-ot, az ideiglenes piac orzésétę 1.248,8 e Ft-
ot, vásarlói parkoló otzésére, a parkoló végleges kialakításához és izemeltetéséhez 3.350,2 e

Ft-ot biztosit egyrészt a 11605 címen Palotanegyed forgalmi renđjének tervezése és
kivitelezése 5.386,0 e Ft beruhĺŁási előirányzat marađvanyábő| 2.655,3 e Ft-ot, a II407 cim
őrzés előińnyzattőI l.28I,0 e Ft-ot és a 11107-01 címen tewezett általános tartalék
eloirźnyzatbőI 3 .| 4I,7 e Ft-ot.
- az onkormtnyzat 11605 cím _ tinként vá|Ia|t feladat - Palotanegyed forgalmi ľendjének
tewezése és kivitelezése beruhźzási előíranyzatrőI 2.655,3 e Ft-ot, II407 cím dologi _
kote|ező feladat _ e|óktlnyzatrőI I.28I,0 e Ft-ot és a 11107-01 cím múkĺjdési cél és általános
taľtalékon be|ul az általános tartalék - kötelező feladat - előirrányzatárőI 3.I4I,7 e Ft-ot
átcsoportosít a 11108-02 cím finanszítozási mfüodési kiadáson belul' az irĺínyítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kĺjtelező felađat - elokányzatára.
- a Józsefuaľosi Köĺerület-felügyelet és Városüzemeltętési Szo|gá|at 80105 Teleki téľi piac
cím _ kötelező feladat _ bevételi műkĺjdési ťĺnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťrzetési számlźn töľténő jőváírása előirźlnyzatát 7.078,0 e

Ft-tal, ezze| egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatát 4.040,4 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
jaľulék és szociálishozzájárulási adó eloirźnyzatát 1.03l,8 e Ft-tal, a dologi e|őirtnyzatźń
2.005,8 e Ft-al megemeli.
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7.l AKépviselő-testület a 65lf0l4. (Iv.23.) szttm'ú'határozatában a k<jltségvetés módosítással
egyĹĺtt meghirdette ,,A Legvirágosabb tźrsashtz,, páIyázatot, melyhez 1.000,0 e Ft-tal jáľult
hozzá.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az
általános taľtalék - kötelező feladat - előfuányzatátó| 1.000,0 e Ft-ot átcsopĺrľtosÍL a II108-02
cím finanszítozási műkodési kiadáson belul az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása _ ĺjnként vállalt feladat - előirźnyzatára.
- a Józsefuarosi Közterület-felügyelet és Városiizemeltetési Szolgálat 80103 cím - önként
vállalt feladat bevételi mfüödési ťlnanszítozásí bevételen belül az fuźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán történő jőváirása eloírźnyzatát és a
dologi eIőírányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

8./ A Képviselő-testület az EEE Mozgalom és az FTC Baľáti kĺiľ kezdeményezéséte a
67120|4. (rV.23.) számil hatáĺozatban úgy dcintött, hogy az FTC mega|apításának 115.
évfordulója alkalmából 11 juhaĺfa és 12 emléktábla keľül felál|ításra a Rezső téren. Az
onkoľmanyzat. a 11 juharfa koltségét vtůllaIta.

A Képviselő-testtilet
- az onkotmányzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általanos taľtalékon belül a
váľosmarketing mtĺkcidésí céltaľtalék _ ĺjnként váIla|t feladat _ e|őiráĺyzattlrő| 540,0 e Ft-ot
átcsoportosit a 11108-02 cím ťtnanszirozási műkcjdési kiadáson beliil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _koteLezó feladat vállalt - eIóirányzatára.
- a Józsefuaľosi KĺizterĹilet-feltigyelet és Vaľostizemęltetési Szolgálat 80103 cím _ kĺjtelező
feladat _ bevételi mfüödési ťlnanszítozási bevételen belül az irárryitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztlm|źn t<jrténő jőváirása eloirźnyzatźń és ezze| egyidejűleg a
kiadás dologi eloirtnyzatát 540,0 e Ft-tal megemeli.

9.l A Képviselő-testtilet 6812014. (IV.23.) szźtmtĺhatźtrozatával a Heim Pál Gyeľmekkórhfu
Fejlesztésééľt Alapítvány támogatásźttőI döntott Egľy Attila alpolgármesteľ saját kerete
terhére.

A Képviselő-testÍilet
- az onkormányzat kiađás 11107-01 cím műktjdési cél és általĺínos taľtalékon belül Egry
Attila alpolgármesteri saját keret - ĺjnként váIIaLt feladat - eIőirźnyzatárőI 135,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít akiađás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatások
áL|anháúartáson kívülre e|óirźnyzattra a Heim Pál Gyermekkőrhźz Fejlesztéséért Alapítvtny
támogatása címen.

|0.l A Képviselő-testĺilet a 6912014. (IV.23.) számu hatélrozatźxal módosította a 0-3. éves
koru gyermekek átmeneti otthona feladatellźLtásrőI szőIő szerződést, és ęzze| egyidejiĺleg
módosította a költsésvetést.

A Képviselő-testiilet
- az onkorĺnźnyzat kiadás 11303 cím _ kötelező feladat _ ellátottak pérube|i juttatása

előirźnyzatról _ átmeneti segély - LI,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11301 cím dologi - kdtelező
feladat _ elofu ány zatár a.
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lt.l A Képviselő-testtilet a 71l20I4. (Iv.23.) szttmu hatáĺozatźxal döntött a Józsefuaľosi
Egyesített Bĺjlcsődék engedélyezett \étszźtmának emeléséről a Biaos Kezđet Gyerekház
feladatellátásźlhoz, tekintettel arra, hogy a feladatellátást a központi kĺĺltségvetés
ťĺnanszírozza.

A Kópvisclő-tcstülct
- a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék engedéIyezett létszźtmát a Biĺos Kezdet Gyerekhaz
feladatellátása miatt önként vállalt feladatként hatźxozottidótartamra2014. május 01. napjától
2016. december 31. napjáig 1 fovelmegemeli a Kjt. szerinti alka|maztssal, így a koltségvetési
szerv engedéIyezett létsztlma I57 főróI 158 főľe módosul, mely pénzĹigyi fedezetet nem
igényel.

12.l A Képviselő-testtilet költségvetés módosítással egyĹitt a 13/2014. (IV.23.) számtl
hatźrozatában a 2014. évi kozfoglalkońatásrőI és anĺak szewezésí, bonyolítási
tevékenységéről d<lntött.

A Képviselő-testület
- az onkormtnyzat a Polgármesteri Hivatal engeđé|yezettlétszámátz}I4. május 2. napjátőI I

füvel megemeli' a Polgármesteľi Hivatal - 3 fő tisztségviselővel egyĹitt, a 2 fő prémiumévek
programban foglalkoztatott, valamint a taľsadalmi megbizatású' alpolgármester nélküli -
engedé|y ezett |étszźlma 17 8 fór ő| 20 1 4 . máj us 02. ĺapjtx aI I7 9 főr ę módo sul.
- az onkormźnyzat a Jőzsefvátosi KözteľĹilet-felügyelet és Váľostizemeltetési Szo|gáIat
engedélyezettIétszttmat2014. május 5. napjától 3 Íővelmegemeli, aJőzsefyárosi KöztęrĹilet-
felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat engedélyezett |étszámtń ilgy, hogy a 80101 cím
kozszolgá|ati tiszľviselői létszámot 1 fővel, a 80103 cím Mt. aIá tartoző engedélyezett
|étszźĺmotZfovel megemeli, így a 80101 cím engedé|yezettlétsztlma31 foľől 32f&e, a 80103
cím engedé|yezettlétszáma79 főrőI81 főre, íntézményí engeđé|yezett|étszźtma20I4. május
02. napjával2t3 főrłS|fI6 főre módosul.
- az onkotmtnyzat II302 cím - kötelező feladat _ dologi e|óirányzatźrő| 8.144,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - finanszíľozási mfüödési kiadáson
belÚJ az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatáĺa 4.089,5 e

Ft-ot, 11108-02 cím - tjnként vállalt feladat - finanszírozási műk<jdési kiađáson beliil az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirźnyzatra 4.055,3 e Ft-ot.
- a Polgármesteľi HivataL 12202 cím - kötelező felađat _ finanszíľozási műkĺjdési bevételen

be|u| aziráĺyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áéntörténő jőváírźsa
előirtnyzatát 2.667,0 e Ft-tal, - önként vállalt. ťltanszírozási mfüödési bevételen belül az
kźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláén tĺjľténő jőváírása
eLőirźnyzatát 133,3 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás eloirźnyzatan belül a tĺĺrvény szerinti
illetmény - kötelező feladat - e|őítźnyzatát 2.100,0 e Ft-tal, a cafetéľía béren kíviili juttatás -
<jnként váIIaIt feladat - e|őirányzatát céljelleggel 98,3 e Ft-tal a munkaaltatót tęrhelő jáľulékok
és szociális hozzájźrulási adó előírányzatát koteIező feladatnál 567,0 e Ft, onként vźila|t
fe|adatnáI 3 5,0 ę Fttal megemeli.
- a Józsefuaĺosi Köĺertilet-felügyelet és Vaľostizemeltetési Szolgá|at 80101 cím
ťĺnanszirozási műköđési bevételen belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számláén t<irténő jőváírźsa e|őirtnyzattŃkotelező feladatnál I.422,5 e Ft-tal, önként
vá||alt felađatnál 133,3 e Ft-tal éS a kiadás személyi juttatás e|őfuányzatan belül a törvény
szerinti illetmény - kĺjtelező fęladat - elóirányzatźÍ I.I20,0 e Ft-tal, a cafetéria béľen kívĺili
juttatás - onként vállalt feladat - előirźnyzatát céljelleggeI 98,3 e Ft-tal, a munkaĺíltatót terhelő
jaĺulékok és szociális hozzájźrulási adó e|oirányzattń kotę|ező feladatnál 302,5 e Ft-tal,
önként vźtIIaIt feladatnál 35,0 e Ft-tal megemeli.
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- a Józsefuaľosi K<jzterület-felügyelet és Vĺĺrosüzemeltetési Szolgálat - önként vźi|a|t feladat
- ťĺnanszírozási működési bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|źn történő jőváírása e|őfutnyzatźLt. 3.788,7 e Ft-tal és a kiadás
személyi juttatás előiráĺyzatán belül a törvény szerinti illetmény előíráĺyzatźú |.796,9 ę Ft-
tal, a cafetéría béren kíviili juttatás e|óirźnyzatát céljelleggel 196,5 e Ft-tal, a munkaáltatót
terhelő járulékok és szociális hozzájáruIźsi adó eloirtnyzatát 555'3 e Ft-tal, dologi
eloirélnyzatéÍ._kozĺjzęmi díjak, karbantartás, munka és védőruha - I.?40,0 e Ft-tal megemeli.
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