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Y ár osgazdálkodási és Pénzü gyi Bizottság véleményezi
Ilumánszol gár|tatási Bizottság véleményezi

Határozati i avaslat a bizottsás' számźr a'.

' Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés a|apján gazdáIkođő szęrvezetek az á||arhźntaľtásról sző|ő 20|1. évi CXCV.
tciľvény (a továbbiakban: Áht.; a|apjána gazdá|kodásról éves beszámolót készítenek.
A beszámo|ő a pénzugyi _ vagyoni he|yzetet, a kdltségvetésben meghatźlrozott bevételi és
kíadás i előír ány zatok telj e síté s ét tiikrĺizi.

Az Aht. 87. $ (1) bekezdésében foglaltak alapjan a polgáľmester a helyi önkormźnyzat
gazđáIkoďásĺínak első félévi he|yzetérőI szeptember 15-éig íľásban tájékoztatja a képviselő-
testĹilet. A tźĄékoztatás taľtalmazza az önkormanyzat k<lltségvetési rendeletében megjelenő
e|ofuźnyzatok és a ktiltségvetési egyenleg alakulását.

Az ilht.87. $ (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként az a|ábbiak
szeńnt terjesztem elő Budapest Fővaľos VIII. kerület Jőzsefvźrosi onkormányzat2OI4. évi
kĺiltségvetésének I. felévi telj esítéséről szóló szöveges beszámolój át.
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I. Äz önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése, összegzés az I.
félévi teljesítésről

A 20|4. évi mĺídosított előirányzat az eredeti e|őirányzathoz képest II,3o/o-kaI magasabb,
me lyet az a|thbi eIőir ány zat mó do s ítás ok eľedmény eńek..

- költségvetési támogatás 0,2%;o

- pénzmatadvány II,I%o
Az előirźnyzat emelkedését a 20 13 . éví p énzmar ađv źny okońa.

Bevételek teliesítése
Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 2I.389.126 e Ft bęvételi előirźnyzat
23.800.314 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított e|őirányzathoz képest 34,0Yo-ban,
8.091.884 e Ft-ban rea|izáIőđtak. A móđosított előiranyzat 63,6o/o-akote|ező felađat, 0,8%o-a
áI|aĺnigazgatatási és 35,6oÁ-a önként vállalt feladat.
A bevételek Íinanszírozási bevételek, pénzmaradváný terhęlő befizetések, alulfinanszírozás,
pénzmaradvríny nélküli I9.I99'7I3 e Ft módosított előirtnyzatával szembeĺ7.825.041 e Ft
foly be (40,8 %). Az idóaľźnyostól alacsonyabb teljesítést az EU-s támogatások 4,4%o-os
telj esítése eredményezte.
A bevételek e|okźnyzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés I. melléklete tarta|mazza'

Kiadások teliesítése
A kiadások 23.800.314 e Ft összegű módosított előirźnyzatának 30,1 %o-a teljesült, 7.|52.977
e Ft ĺjsszegben' Az alacsony teljesítést a felújítási és beruhazási feladatok teljesítésének II.
félévľe tĺjľténő áúhilző dása okozta.
A kiadások elóirźnyzat-csoportonkénti teljesítésétaz előterjesztés 1. mellék|etetaĺta|mazza.

Hitelműveletek
2014. februlíľ 28. napjtn megttirtént a teljes konĺ adósságkonszolidáciő, ennek eľedményeként
az onkorm ányzatnakminden hitellel kapcsolatos kotelezettsége megszúnt.
Az átv á||a|t adó s s ág ĺi s s ze ge devizanemenként :
HUF: 2.416.763.015
EUR: 2.921.856
CHF: 8.849.969

Lekiittitt betétek:
Az átmenetileg szabad pénzeszkozok az értékállóság biztosítása érdekében - a
költségvetésről szóló rendeletben szabá|yozottak figyelembe vételével betétként lekötésre
kerüItek. A lekötĺjtt betétek állománya 3.050.000 e Ft' 22,0Yo-ka1 magasabb, mint a 2013.
decembeľ 3l-i állomany éľtéke.

Ktiltséevetési tám ogatások
Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatźnak nettó növekedése 36.088 e Ft
volt, melyből:

- bérkompenzáciő összege 26.537 eFt,
- bekeľÍileti utak szilźtrď útburkolattal való ellátása |.249,7 e Ft éves központosított

állami támogatás,
- szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatipótlék 6.985,5 e Ft,
- Prémiumévek progľam 1.315,8 e Ft.

A miÍködési és felhalmozási taľta|ék: Az ercđeti költségvetésben tervezett 50.000 e Ft
általanos műkĺidési l'zrta|ék előkźnyzata az e|ső félévben az alábbi jogcímeken növekeđett:

- szabadpénzmarudványból 185.524,0 eFt,
- jelz&endszeres házi segítségnyujtás biztosításanak támogatása 1.788,0 e Ft,



- Prémiumévek program támogatása 1.316,0 e Ft,
- Biĺos Kezdet Gyerekház program támogatása 1.034,0 e Ft,
- Józsefilaľosi Intézménymfüödtető Központ 2013.vźĺ|Ia|kozási eredménye 606,0 e Ft,

Az alábbi évkozi fe|hasznáIások miatt az źita|źnos taľtalék összege 172.622.79 e Ft-ra
módosult:

- ,,Legvirágosabb táĺsasház,, páIyázatra 1.000 e Ft,
- az ideiglenes piac működésének meghosszabbítása miatti többletköltségekľe 3.I4I,7 e

Ft,
- polgármesteri tisztség ellátáshoz kapcsolódó koltségtérítésľe kĺjltségvetési fedezet

biztosítása L.28I,2 e Ft
- az Ú; ľeletĺ téri piac bevételi kiesése 5.664,4 e Ft, a mfüödtetési költségeinek

kiegészítése 24.500,0 e Ft,
- aťlzető parkolás bővítésének fedezetére L2.373,0 eEt,
- Magdolna Negyed III. projekt Nagyfuvaľos u. 26. szétm alatti épület béľlőinek

végleges, vagy átmeneti kihelyezéséľe 19.685,0 e Ft,

A mfüödési céltartalék eredeti 88.125 e Ft-os e|őkźnyzata 114.656,I Ft-ra növekedett.

A felhalmozási céltartalékon tewezett e|oiráĺyzatok a paľkolás megváltás kivételével
átc s op orto s ításr a kerültek a j őv áhagyott c é Inak me gfelel ő en.

II. Bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése címľend szerint

11 000 cím: onkormányzati kłittségvetés

Bevételek teljesítése

A 2014. évi kĺĺltségvetésről szóló rendeletben meghatźttozott címĺend szerinti bevételi
eIoir źny zatok te lj e s íté s ét az előterj es ĺé s 1 . mel l éklete t észIetezi.
A bevételek 21.188.429 e Ft módosított előirányzata 6.133.635 e Ft-ra, 28,9 oÁ-ra teljesült,
pénzmaradvány bevételi előiranyzat nélkĹĺli teljesítés 35,2Yo-os. A tényleges bęvételek nem
tartalmazzźtka2}I3. évípénzmarađvźny igénybevételét és apéĺumatđvaný terhelő befizetési
kötelezettségeket.

MiÍktidési bevételek
A működési bevételek teliesítését az I. szovesközi táb|źzatrészletezí.

1. sz. szfivegkiizi táhllánat
Me.: ezeľ Ft

Bevételek megnevezése Módosított eÍ. Teljesítés Te|j. oÁ

Intézményi míĺkiidési
bevétel kamatbevétel nélkül 706 436 T41 168 20"0

Kamatbevételek
értékpapíľ, lekötött betét
elidegenítés miatti kamat
bankszáml a kanat bevétel

35 000
37 000

44 035
s 607

707

125,8

15,2

Egyéb sajátos bevételek (lakbér,
helyiség bérleti díj' bérbev . konjzemi
đíiak. lakásóvadék.

I 727 239 875 987 50,7

Helyi adóbevételek
(ip aťuzésí, gépj atmti, építmény, tel ek,
idegenforgalmi, pótlék, bírság)

6 trz 773 2877 088
47,7

Idegen bevételek 3 200



Fenti szövegkozi táblázat ađataí a|apján a múködési bevételek 20%o.ra teljesĹiltek. A Teleki
téri pic béľleti díj bevétele 96.586 e Ft-tal maľadt e| atervezettő|.

A projekteken tevezett visszaigényelhető áfa a kivitelezési munkák elhúzódása miatt nem
rea|izáIőďofr,, ezkozel 441 millió Ft bevételkiesést jelent, mely a II. félévben folyamatosan
teliesül.

Egyéb sajátos bevételek
A lakőhaz-működtetési bevételek előírźnyzatát és teljesítését az előterjesztés  lb. melléklete
tartalmazza.
A bevételi előirtnyzatok összességében 50,2Yo-ra, akotelező feladatoké 50,9%o-ra,az önként
vállalt feladatok e|oirźnyzata3I,8oÁ-ra teljesült. A lakások bérbeadásábőItewezett bevételek
44,3Yo-a, a közüzemi díjak továbbszámIázásábő| szarmaző bevéte|ek 67,0Yo-arealízá|ődott. A
helyiségbérleti díjak módosított elóírźnyzata 48,9o/o-ban és a kapcsolódó kozizemi díjaké
58,4%o-ban. A béľlők részéroI gazdasági nehézségekľe hivatkozva jelentős volt a béľleti díj
csökkentésére irányuló kérelem.

2. sz. szővegkłizi táblLánat
Adóbevételek alakulása

Fenti sz<jve gkozi táblázat adatai a|apján:

A helyi adóbevételek az eredeti előirtnyzathoz viszonyítva az ipaaľűzési adó kivételével
időarányosan teljestiltek. Építményadóban jelentős arészIetťĺzętők szźlma. Az onkoľmźnyzat
által kivetett adók előiranyzata az első féléves adatok alapjźn év végére teljestil. A helyi
íp aruzési adó telj e sít é sér e az önkoľmany zatnak ninc s rálátás a.

Felhalmozási és tőkeielleeű bevételek
A felhalmozásibevételek teljesítését jogcímenként a3. sz. szövegközi táblźnattész|etezi.

3. sz. sziivegközi táblázat

Me.: ezeľ Ft
Bevételek
megnevezése

Eredeti
e|őiránvzat

Mĺódosított
e|őirányzat

Teljesítés Telj oÁ

Epítményadó 2 100 000 2 100 000 1 020 391 48,6

Telekadó 4s 000 4s 000 27 443 ó1,0

Idegenforgalmi
ađő

140 000 140 000 77 r47 55,1

Ipartĺzési adó 3 639 940 3 639 940 r 636291 45,0

Gépjáľmiĺadó 164 000 164 000 101 r97 6r,l
Pótlékok, bírságok 23 833 23 833 t4 613 6r,3

Osszesen 6 ĹĹf 773 6 112 773 2 877 088 47,,1

Me.: ezeľ tr't
Megnevezés Mĺidosított ei. Teljesítés Telj. o/o

onkormánvzati lakások értékesítése 70 000 41 836 59,8

Arverésen éľtékesített lakások és
helviséeek

260 400 2r2 943 81,8

onkormrínyzati helyiségek étékesítése t s2 s00 150 s26 98,7

Lakásforgalmi értékkÚlönbözet s00 I 030 206,0
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Részesedések értékesítése 7 s00

Mogyoródi telekéľtékesítés 17 000

Korányi S. u. tires telek éľtékesítése 92 000

MAV lakótelep értékesítése 180 000

Osszesen: 779 9U) 406 335 52,I

A tábltvat ađatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata SL,Io/o-ra teljesült.
Az önkoľmányzati lakás és helyiség értékesítési bevételek teljesítése egyĹittesen 77 .595 e Ft-
talmaľad el az éves előfutnyzattőL
A mogyoródi telekľe nem éľkezett vételei ajtnlat, a Korányi S. u.-i tiľes telek éľtékesítése év
végéig nem teljesü|, ezért aváľhatő 109 millió Ft bevételkiesés miatt az á|taIźnos tartalék ezen
összeggel zfuolásra keriilt. A vÁv lakótelep értékesítésének előkészítési munkái
elkezdődtek, az 5 nagyobb épületben hamaľosan megkezdődhet az értékesítés, így a második
félév folyamĺín értékesítésí bevétel is varható.

Véglegesen átvett pénzeszkłizök
A felhalmozási és a mfüödési célľa átvett pénzeszkozok
önkormányzathoz elszámolási kótelezettség mellett. A
me ghattr ozott feladatľa kell fordítani.
AzönkormányzathozbefolýáNettpénzeszkozok:

o műkcidési célú támogatások á||aÍnháztaľtáson belülről :

o műkĺjdési célú áwettpénzeszköz:
o felhalmozási célú támogatások aIlanház1artáson belülről :

A p áIy ázato k ré szl ete zését az előterj e szté s 3 /a. mell ék|ete 1artalmazza.

Felhalmozási és műkiidési célú támoeatási kölcsiintik visszatéľülése

A felhalmozási kĺjlcsönĺik tĺjrlesztéséből összesen 13.861 e Ft folvt bę. a módosított
e|oirźnyzat 65,3oÁ-a.

Kĺllcson fajtánként az alábbiak szeľint alakult a töľlesztés:
4. sz. szövegkiizĺ táblázat

Me.: ezeľ Ft

Kiadások teljesítése

A kiadások 2I.188.429 e Ft ĺisszegű módosított. eloirźlnyzatźnak}í,5oÁ-ateljesiilt 5.610.562 e
Ft cisszegben. A módosított e|őirźnyzaton belül akote|ező feladatok artnya 50,5yo, az oltként
váIla|t feladatoké 48,6yo, az źlllamígazgatási feladatoké 0,9yo.

páIyázat útjan kerĹilnek az
bevételeket a páIyázatban

250.332 eEt
55.381 e Ft

174.582 eFt

Megnevezés Módosított ei. Telj. Te|j oÁ

Helyi támogatás 200 115 57,5

Munkáltatói lakásépítési
támogatás

3 000 I 717 \'7')

T áĺ sasházak r észér e nyúj tott
felúiítási célú kölcsön

18 000 12 029 66,9

Osszesen 21 200 13 861 65,3



A 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározott címĺend szerinti kiadási előirányzatok
teljesítését az előteqesztés I. melléklete tarta\mazza.

A kiadások alakulása e|őkáĺyzat csoportonként és címenként:

Személvi iuttatások

Az előteľjesztés 1. számű melléklet adatai alapján a személyi juttatások módosított
eloirtlnyr,aÍa j8,1o/n-han, a mtlnkaaĺlót tęľhęlő jártllékok és szociális hozzćljérulási adó
e|őirźnyzata28,9%o-ban'kerĹi1tfelhasználásra.
Az alacsony teljesítést nagyrésń' az okońa, hogy a projekteken a feladatatok kezdése a
terv zetthez kép e st c s tiszott.

A címĺendben szereplő feladatokon azidőaŔnyos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:
- a 71101 címen a tisztségviselők és bizottságok saját kereteinek felhaszntiása, bíráló

bizottsági tagok đíjazása keľĹil elszĺímolásra, afelhasznźiás nem éri e| az időaľányos
teljesítést, meľt a béľfeladás a kiÍizetéshez képest egy hónappal csúszik.

- a 11104 címen 35,8oń-os a teljesítés, több kerĹileti ľendezvény áthúzódik a II. félévre.
- a 11201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokľafe|használás nem voIt.
- a 11301 címen keľiilt elszámolásra a TAMOP-5.6.1-C-Ľ|I-20I1 EU-s páLyazat

személyi jellegű kiadásai, az átmeneti megtakarítás k<jtelezettséggelteľhelt.
- a |1604 cím a KMOP-S.IlB-12-k-2012-0001 MNPIII. EU-os pźiytuat e|őírányzatát

taftalmazza, az előírźnyzat fę|hasznttlása a páIyázat megvalósításáva| folyamatosan
történik.

- a 11605 cím a KMoP-4.3.2lN|3-2013-0001 Auróľa utcai ľendelő EU-s pá|yázat
e|oirtnyzatáttarta|mazza,af e|adatmegvalósítása2014-benkezdődöttel.

- a |1706-02 címen ĺinkoľmányzati feIađathoz kapcsolódó tanácsadó đíj keľtilt
tervezésre, a felhasználás folyamatos.

Doloei kiadások

A dologi kiadások összességében kamat kiađások nélkiil 34,9%io-ta teljesültek, címenként az
alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a teljesítés nem éľi e| az
i dő aľányo s t, đe a telj e s el ő i rany zat kotelezetts é gel terhe lt.

- A nemzętkozi kapcsolatok címen fęIhasznáIźts nem volt.
- PR tevékenységek cím előfuźnyzatán a fęlhasznźiźs 35,2yo, a II. félévben vaľható a

nagyobb felhasználás.
- onkoľmányzati rendelet szerint adható kitűntetése|łheztervezett előiraĺryzatok 83,Oo/o-

a fę|haszntiásra kerĹilt.
- A tagsági díjak címen tewezette|ófuźnyzatfeIhasznźiźtsľa keľiilt.
- A péĺumarađvány címen kiadásként a 2013. évi pénzmaradványt tehelő - áI|ami

támogatás elszĺímolása _ visszaťtzetések jelennek meg.
- A helyi és kĺizponti adók címen a nettó módon beťtzetett áfa került kimutatásra,

melynek címek ktiz<jtti felosztása év végéntĺlrténik meg.
- oktatáshoz kapcsolóđó feladatokon a teljesítés 23,9yo. Nagyobb mértékti felhasználás

a II. félévben vaľható.
- A szociális feladatok kivásarlása, szociális szo|gá|tatások címen kötelező feladatként a

pszichíátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves koru gyermekek átmeneti otthona
fe|adate||źúása, valamiĺt azutcai szociális munka, mint kivásaľolt szolgáltatás koltsége
jelenik meg. Ezen a címen keľül elszámolásra a ľÁvĺop-5.6.1-c-111I-2OI1 EU-s
pá|yázat I3.8I7 e Ft összegben. A fe|hasznźiás a feladatok megvalósításáva|
összhangban történik.
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A kozhasznúak fogla|koztatása címen kiadás az e|so felévben csak rezsi kciltségekľe
tcjrtént.
A szociális és gyermekvédelmi segély címen a dologi kiadási elóirányzatok a
postaköltségek fedezetét biztosítj fü .

Kornyezetvédelem e|őirźnyzat terhére a fźk fenntaľtásaľa, goĺđozására benffitott
2013. évi szám|a kerĹilt kifizetésre.
Koztisztasági feladatokon beltil az illegálisan kihelyezett hulladék e|száI|ítására 8.964
e Ft keľült kifizetésre a Fővarosi Közterĺ'ilet Fenntaľtó Zrt-vel kötött szerzőđés a|apjźn.
A közteľĹileti feladatokon tervezett 28.905 e Ft előirźnyzatből 14.000 e Ft
utcanéwáb|źlkbeszerzése, 13.905 e Ft áfa befizetés és egyéb kiadás 1.000 Ft. Utcanév
táblti<ra 70 e Ft került kifizetésre, a közteriilet foglalási bevételek utáni áfa befizetés
ĺisszege 7.749 e Ft volt, amely még nem került felosztásra címenként.
A kaľácsonyi díszkivilágítás elóírźnyzat terhére 4.382 e Ft összegí szźm]a kifizetése
történt meg, mely 2013. évrő|hilződott źÍ..

Kátyú kánafL7 e Ft került kifizetésre.
Az ideiglenes és az Ú3 ľeleti téri Piac dologi kiadási e|óirźnyzatĺĺnak teljesítése ||,4oÁ
mértékú. Az tlj piac átadása a teryezetÍhez képest eltolódott, ezért mutatkoz1k a
megtakarítás, Ezze| közel arányosan bevétel kiesés is jelentkezik az időarĺínyos
teljesítéshez képest.
A vagyong azđáIko dás címen a felhasznáIás 52,5Yo, iđő arányo s.

A törzsvagyon karbantartása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat az
előteľj eszté s 4 l a. mellék|ete r észletezi.
A |akőház mfüödtetési kiadásokat az e|oteľjesztés 4lb. melléklete tarta|mazza. A
kĺjtelező feladatokon a2'850.262 e Ft dologi kiadási e|őirányzattal szemben I.019.176
e Ft keľiilt felhasznźiásľa. A kozuzemí díjak előirźnyzatźlnak 35,8%o-a teljesült, év
végéľe megtakarítás várható. Az ĺjnként vállalt feladatok dologí elóírányzata 29,5Yo-a
lett felhaszná|va. A telek éľtékesítések elmaľadása miatt sem az áfabefizetésľe, sem a
bonyolitási díj kifizetéséľe nem volt sztikség.
A Corvin Sétany Pľojekt címen a nÉvs Zrt. dijazásźrabrtéftkifizetés.
A 1 1604 címen az MNPIII. projekt kiadásait az előteqesńés 5. melléklete tarta|mazza.
Szoft pľogramok
A közösségi, szociális, bűnmege|ozési és foglalkoztatási programok kerętében a
Támogatásí Szeruődésben vállalt projektelemek megvalósítása valamennyi esetben a
félév során megkezdődott, a kozbeszeruéssel érintett szolgáltatások e||átása _ a
tehetséggondoző műhelyek kivételével _ folyamatban van.
Progľam Alap
A felév során kerüIt sor a máso dik pá|yazati forduló pá|yazatai esetében az eredmény
meghozatalźlra, és a támogatási szerződések megkötésére, valamint a harmadik
pá|yázati forduló teljes lebonyo|ítésźtra, amelyről a Képviselő-testiilet 2014.junius 25-
én hozott. A támogatźsi szerzódések megkötésľe keriiltek. Az 50 millió forintos
pá|yazatikeret 54Yo-a a projekt első felében lekötésre, felhasználásra keľült.
a 11605 címen az alźhbi feladatok szerepelnek:

o a Teleki téľi piac dologi kiadásaira és az ideiglenes piac konténereinek bérleti
dijaĺa9.620 e Ft került kifizetésre.

o azEIJ Belvaľosa Projekt II. kiadásaiban a nÉvs Zrt. részére bonyolítási díj és
szakvélemény költsége kerÍ.ilt elszámolásra I.36I e Ft ĺisszegben,

o Auľóra rendelő felújításával kapcsolatos közbeszerzési díj 1.905 e Ft.
A 11704 címen a 2014. febľuaľ 28. napjáig fennálló hitelekkel kapcsolatos
kamatkiadások és bankkĺjltségek szeľepelnek kiadásként.



- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a terytanács ďť1azására és
kerületfej elsztési koncepció készítésére töľtént felhasználás.

- A II704 címen tervęzett e|óirányzat a gyermekorvosi ügyelet e||áttsát, valamint a
fogászati ellátás kivásaľlását ťtnaĺszírozza. Afe|haszná|ás folyamatos és egyenIetes.
Itt kerÍ.ilnek elszámolásra aháziorvosok rezsiköltségeinek áBĺźlIIaIása miatti kifizetések
is.

- A 11706-01 címen tervezett e|óirźnyzatok _ vagyonbiaosítás, Szemtink fénye
( C ommenius), hő szo l gáItatts (RFV) - f e|haszĺálás a idő arányo s.

- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a könywizsgálat díja, jogi
és szakértói díjak, a kozbeszerzésí đíj, kozbeszerzési biztosíték visszafizetése,
vagyonértékelés, bankköltség, peres eljárásokban ťĺzetett kártérítések. A felhasználás
folyamatos.

Míĺktidési és felha|mozási célľa átadott pénzeszktizök

A működési és felhalmozási céIra átadott pénzeszkozok e|ofuányzatának teljesítését
támogatott szervezetenként, céIonként az előteľjesĺés 3/b. melléklete tartalmazza. A
pénzeszkozok źńađása a képviselő-testiilet áItaI jőváhagyott összegekben a céloknak
megfelelőentörtént. Az önkormányzat kclltségvetéséből átadotípéĺueszközĺjk:

o múkcjdési célú tĺímogatások á|Iamháńaľtáson belülre 19.534 e Ft
o műktjdési célri támogatásoká||amhánafiáson kívĹilre 435.351 e Ft
o felhalmozásí céľű tiĺmogatások áIlaÍnháztaľtáson beltilre 19.204 e Ft
. felhalmozásí céľű támogatások áIlaÍnháZtartáson kívĹilre 70.797 eFt

Az e||átottak pénzbeli juttatása 1.019.868 e Ft-os eIőirtnyzatábőI 323.093 e Ft került
fe|hasznáIźlsra, a telj es ítés 3 I,7 oÁ.

Az aktív koruak e||átźsa koltségvetési keľetének I. félévi alakulását nagymértékben
befolyásolta a 2014. április 30-ig tartó téli kcizfog|a|końatás, amely programba kerületi
szinten 476 fő regisńrźit álláskereső keriilt bevonásľa. Ez alatt az iđő a|att. az érintettek
vonatkozásábarl az aktív koruak ellátása sztineteltetésre került, ennek ktjvetkeztében a
költségveté si elófuźnyzaton j elentős mértélnĺ a megtakaľítás.
A táborcztatási támogatás felhasználása a nyáĺi időszakban folyamatos, június 30-ig
954.600,- Ft volt, valamint a JSZSZGYK részére átcsopoľtosításra kerĹilt 1'000 e Ft, amely
ĺisszegből az íntézmény folyamatosan táboro ńatja a gondozott gyeľmekeket.
Az tinkormźnyzati segélyeket érintően a gyermekes családok a kéľelmeiket 2. és 3.

alkalommal jellemzően az iskolakezdéshez és a téli ünnepekhezigazodva szoktfü benffitani,
emiatt a költségvetési előiranyzat fe|hasznáIźsa ezekben az időszakokban megnövekszik.

Onkoľmányzat által nyrĺ itott kölcsiintik
5. sz. sziivegktizi táb|ázat

Me.: ezeľ F't

A tźtrsashtzak felújítási kölcsön eloirźnyzatanak felhaszĺá|ása folyamatos, a fé|év végéig
beérkezett igények mar meghaladtfü a rendelkezésre álló forrást.

FeIúiítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 2,2 o/o-ra teljestiltek, címenként az előterjesńés 2lb.
mellék lete tarta|mazza.

o Corvin Sétóny Pľojekt: a közterületek felújítása nem indult el.

Megnevezés Mód. e|őiránvzat Teliesítés Teliesítés 7o-a
T ár sashźz kölcsön folvósítás 80 787 13 0r7 16"1
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A LELEK lakasokfelújítása: a lakások felújítása megtöľtént.
Márkus Emilia utca: A Márkus Emília utca megnyitása a Rfüóczi tĺt irarryába 2014
marciusában me gtörtént.

KE)P energetikni pályázat ĺjnrész,.A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. december
IZ-én, KEOP-2O12.5.5.0lA kódszĺímon pálryazati felhívást tettkozzé a Környezet és
Łneľgia Operatív Pľogľam ,,Éptiletenergetikai Í.ejtesztések és közvilágítás
energiatakaľékos átalakítása,, címmel. A Képviselő-testtilet a 15/2013. (I.23.) szźtrnĹl
hatfuozatában döntött arľól, hogy a pá|yázaton indul az alábbi épiiletek eneľgetikai
rekonstrukciój a célj ából :

- Napľaforgó Napkozi otthonos óvoda (Tolnai L' u.7-9,)
- Százszotszép Napkcizi otthonos ovoda (Sz,űzu.2.)
- Yárunk Rád Napkĺizi otthonos ovoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Fővaros VIII. került Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal (Baross u.
63-67.)
Jogi szakétői-kozbeszeľzési feladatok ellźtásttra vonatkozó megbizási szerződés 2014
februárjźtban megkötésre kertilt. A 4 közintézmény energetikai fejlesztéséhez kotodó
tervezési és kivitelezési munkĺíkra vonatkoző közbeszerzés feďezet hiányában, első
korben eľedménytelenÍil zźltult. Az iĄabb kiírás vaľhatóan szeptemberben töľténik
ffieg, így a szerzőđés legkorábban októberben kertilhet aláírásra. A tervezési-
kivitelezési munkák mintegy 2-3 hőnapot vesznęk majd igénybe.
l,ĺ,{v lakótelep fetújítdsa: Az elektľomos htiőzat és közv1ltryítás kivitelezése
befejeződött, a víz- és a csatornaháĺőzat feIiýítźsźra vonatkozó kozbeszerzési eljaľás
bír źiati szakaszban van.
Tolnai u. 2]. szóm alatti épület és lakások felújítása: a |akőhaz helyreállítási
munkáinak ĺagy része elkészült. A rendelkezéxe áIIő e|őirźtnyzat nem nyíljt teljes
mértékben fedezetet a szĹikséges felújítási munkákĺa.
otpacsirta, Revtczlqt utca és járda felújítósa: akozbeszerzésĺ e|jtrás eredményeként
az önkormźnyzat a kivitelezésre 2013. november 27-én kotött szerzodést, a felújítás
befejeződött.
AlfÖldi és Sárkńny u. felújítása: a kivitelezésrę vonatkozó kozbeszeruési eljríľás
erdeményének megállapítása a II. félévben megtötént, kivitelezés a II. felévben
megvalósul.
Horánszĺql u. Balcsőde felújítása: a kivitelęzés a 2014. szeptember hónap elején
befejeződik.
Kóptalanfüredi GyermeküdüIő Íelújítása: a felújítást a Képviselő-testiilet a kĺjvetkező
évekľe átljtemeńe' a f edezet elvo násľa keriilt.
Sórknny utca kamtlágítás fejlesztése: a kozví|ágítás fejlesztésének kivitelezési
szerzőđése szerinti hatź.ľ:'dő október eleje. A kivitelezés munkak augusztusban
megkezdődnek, szeptemberben befejeződnek. Az útépítést másik szerződés keretében
másik kivitelező fogsavégezĺi, azonban a munkák ĺĺsszehangoltan fognak csatlakozni
egymáshoz.
MNPIII. Projekt: A kiadásokat az eIótetjesztés 5. melléklete részletezi.
o n ko rmd ny zat i t uI aj do n b an I év ő b ér h dza k fe I új ít ds a
A 2013. november 1l-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött
keretmegállapodás keretében a konzu|tációs eljárások lefolytatásra keľültek. A vállalkozási
szerződések az 5. rész esetében f074. ápri|is l-jén, a 3. és 6. részĺe vonatkozóan 2014. május
5-én, az 1. és a 2. résne vonatkozóan f014. jinius 3-án megkötésre keľültek, és a
munkater[iletek a kivitel ező részére átadásra kerültek. A 4. részre vonatkozóan a közbeszerzési
eljárás ex-ante ellenőrzése folyamatban volt. A 7. részre vonatkozó kozbeszerzési eljáľás
megindításának feltétele a 4. részkozbeszerzési eljárásának |ezárása, amely 2014. júliusban
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volt esedékes. A 7' ľész ęredményének megá|Iapitására vonatkozó döntés 2014. augusztus
hónap.
Nonp roJit s zo lg dltató helyis égek felúj ítds a :

A 2013. november 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzorciummal megkötött
keretmegállapodás keretében a 8. részre vonatkozó konzultációs eljárás lefolytatásra
került, és a vállalkozási szerzódés 2014. ápľilis l-jén aláírźlsra keľült. A kivitelezési
munkak valamennyi helyiség esetében 2014.jú1iusban fejeződtek be.
KözterĹiletek tbj lesztése
Teleki téľ
A tér kivitelezése a sikeres közbeszeľeńetés után 2014 máľciusában indult, melynek a
szerzódéses hatarideje 20|4. augusztus 31. A téren felátlítandó szobrok
elhelyezésének hatarideje szeptember 10., mely után nem sokka| az eLlhez tafioző
lopásgátló is beüzemelésľe keľtil.
FiDo tér
A tér kivitelezése 2014 márciusában indult, melynek a szerzőđéses befejezési
hatarideje augusztus 27. A téren létesülő épület haszná|atba vétele szeptembeľre
vfuhatő.
Kdlvdria tér
A tér kivitelezése 2014 maľciusában indult, melynek a szerződéses befejezési
hataĺideje augusztus 22' A téren létesülő épületek hasznźl|atba vétele szeptembeľľe (-
októbene) várhatő. A tér kivitelezésének befeiezésę előre lźńhatőIae a szerzőđéses
hatáĺídő |ejárta után vaľható.
Ut-, és közvílágítlźs épí,tés
A projekt során felújítandó utak kivitelezése hataľidőre megvalósult. Ennek nyomán, a
sikeres műszaki átadás-áwételután a|<lvitelezó avégszám|át júliusban benyújtotta.
EUBII pľojekt: 24 ttrsashźzbő| ZI-gyel került megkĺitésre aTámogatálsi szerzőđés.
Az EUB II utak, koztét kialakítások műszaki dokumentációi rendelkezésre źi|nak, a
kozbeszerzo cég nem kertilt még beszerzéste. Minden más tekintetben a szerződések
előkészítés e zaj|ik (CaP e, Vasas, Proj ektmenedzseri szetző đés).
A koztertilet-alakítási koncepcióterv és a turisztikai tanulmány beszerzése sikeľesen
|ezajlott,adokumentácíőleszá||ításrakeľĹi1t.
Auróra utcai rendelőintézet felújítása: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 20|3.június
14-én kiemelt projekt felhívást tett kozzé KMOP-4.3 .2lA-I3 kódszámon a ,,Közép-
Magyaľoľszági Operatív Program - Egészségügyi szolgáltatások, jaróbeteg-szakellátás
fejlesztése '' címmel. A Képviselő-testtilet a 25812013. (vI.27.) számthatźrozattlban
döntött aľról' hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2lA-I3
kódszámú páIytnaton indul, az Allrőra utcai rende|őintézet felújításával a magasabb
szinhĺ egészségügyi ellátás megteremtése céljából. Az onkormányzat2OI3. december
20-an megkcitĺitte a Támogatásí Szęrzoďést 970 000 000 Ft ĺjsszköltséggel a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljárő ESZA Társadalmi
Szo|gźůtatő NonproÍit Kft-vel, mint kĺizremúködő szervezettel. Az önkormźnyzat a
projekt megvalósításaĺa összesen 254 550 000 Ft saját forrást biaosított. 2014.
jaruarjában kozbeszerzési éľtékhatart eI nem érő beszeruési eljĺĺľás eredményeként
megbízási szerzódés került megkötésre a kozbęszetzési tanácsadóval. 2014.
januźlrjtlban felállításra került a projektszervezet. A kivitelezésre vonatkozó
kozbeszerzésĺ dokumentáció elkészítése zajlott 20|4. első félévében, melynek
keretében a KFF részéte előzetes minőségbiztosításľa megküldésre keľült a teljes
dokumentáció. A támogatő tarta|mú minőségbiaosítási tanúsíťvaný a KFF kiadta, a
nyílt közbeszerzésí eljĺĺrásra vonatkozó felhívás 2014. augusztus hónapban megjelent.
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Felhalmozási kiadások

A felhalmozźsikiadások összességében 22,7Yo-ra teIjesültek, címenként az előterjesńés2la.
mel lékl ete tarta|mazza.

o ]3 utca könilágítás építése: a 13 utcźlhoz kötődő tervezési munkák végszámlźtja (az
egyes űtszakaszokra vonatkozó nyilatkozatok és engedélyek hianya miatt) egyelőre
nem került benyťlj tásľa.

o Virógtartó oszĺopok beszerzése és a zószĺórudak beszeľzése: a tárgyi eszközök
beszerzésre keľültek.

C Népszínház u. 3B.II/6/a ĺakás visszavásárlása: a visszavásárlás előkészítése
folyamatban van.

. Vajdahunyad u. 5. sz. ąlatti telek vásárlás: a telket nem vásaľolhatja vissza az
önkormány zat, az e|oír źny zat elvonásľa kerĹilt.

. Teleki téri piac: nzuj Teleki téľi Piac kivitelezési munkáinak befejezése és az átadás
az év első felében megvalósult. Ennek ellenéľe többlet munkaigény merült fęI az
éptilettel kapcsolatban, melyre a közbeszerzés előkészítése jelenleg is taľt, a kiírás
augusztusban megtöľténhet. A szerzódéskötésre kb. 2 hónap múlva keľülhet sor, a
kivitelezés vaľhatóan 2,5 hőĺapot vesz igénybe

. Térinĺormatikn: 2013. évibeszerzés volt, a kifizetés 2074-re źLthűződott.

A Íin a n szí r ozási kia d á s i mó đo sított előir ány zat 40,7 %o.r a telj e sült.

12000 cím: Polgáľmesteľi Hivatal
A bevételek és kiadások teljesítését címenként az e|őteryesnés 1. mellékletę részletezi.
A bevételek |.734.001 e Ft módosított elł5irtnyzaÍa703.3|6 e Ft-ra, 40,6o/o-ra teljesült. Az
önkormanyzati támogatás módosított előiranyzata 44,5oÁ-Ía, a közhatalmi bevételek 7.540 e
Ft módosított előirányzata I.602 e Ft-ra, az intézményi múködési bevételek 1.200 e Ft
módosított eIőirtnyzata |I.965 e Ft-ľa teljestilt. A mfücjdési többletbevételek a
Kormanyhivatal felé továbbszéĺriźzott szo|gáItatások bevételeiből származnak.
Atvett pénzeszkozt a Hivatal a Munkaügyi Központből akozfogla|końatás ťlnanszirozásáĺa
37.769 e Ft-ot, a Főpolgáľmesteľi Hivata|tőI atavaszí választásokĺa 18.676 e Ft-ot kapott.

A kiadás ok összesség éb en 3 9,3Yo-ra telj esültek.
A személyi juttatások előirźnyzatának felhasznźĺIása 53,8oń-os, a munkaadót terhelő jaľuIékok
és szociális hozzájanilási adó e|ł|irtnyzat fe|hasznáIása 50,6 o/o-os. Az időaľanyos
fe|hasznáIást meghaladó teljesítés oka, hogy az Ellrőpai Parlamenti válszatásokľa kapott
támogatással a költségvetési rendelet módosítása nem töľtént meg, de a személyi jellegti
kifizetések szerepelnek a kiadásokban. A dologi kiadások 30,2Yo.a keľiilt felhaszná|ásta. Az
időaranyos megtakarítás átmeneti jellegű, sztlmlźzások, beszerzések és nagyobb
katbaŃartások elhúzódásából adódott.

A Hivatali költségvetésből tervezett 25.000 e Ft-os vizesblokk felújítás a második félvében
valósul meg. Beruhazási kiadáskĺa összesen 49.243 e Ft á11 rendelkezésre, melynek
felhaszná|tlsa23,3%o-os, kisebb irodai eszközcik, száłnitőgépek és választási fiilkék beszetzése
történt.
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30000 cím: Józsefvárosi Paľkolás-ĺizemeltetési Szolgálat

Az önkormáĺyzati parkolóhelyek száma 2014. ápĺilis 15. napjatóI3.227 féľőhellyelbővÍilt. A
többletk<jltségek fedezete a parkolási tĺjbbletbevételekből került biztosításra, mely érintelte az
engedéIyezett létszámbővítést, a mfüödési többlet költségeket és az egyszeri jellegű
beruhazásokat.

A koltségvetési szerv eredeti előirányzata899.603 e Ft, módosított előirányzataI.I44.079,6 e
Ft. A váItozás összege 244.476,6 e Ft, amelyet nagyobb hanyadban a 2013. évi
pénzmarađvĺíny és kisebb mértékben a bérkompenzáciő indokol.

A finanszírozásí bevételek nélküli módosított bevételi eIőĺrćnyzat teljesítése 52,8yo, a
paľkolási bevételeké 52,60Á. A paľkolási féľőhelyek bővítésébőI szźrmazó bevételek
előir tny zatźn év v é gére tö bbletb evétel várható.
A ťlnanszírozási bevételek előirányzata az írtnyítőszervi támogatást és az e\ozó évi
pénzmnadvanyt tarta|mazza, melynek teljesítése a módosított előiranyzathoz viszonyítva
99,4Yo.

A módosított kiadásí előírźnyzat 62,6%o-ra teljesült. Az idoarányos feletti teljesítést a
férőhelybővítés miatti kiadások indokolják. A módosított szeméIyi juttatások előirányzata
54,4%o-ra, ezen beliil a foglalkoztatottak személyi juttatásanak e|oirźnyzata 54,3oÁ-rateljesült,
amely meghaladja az idóarźnyos felhasznáIást a nem rendszeres juttatások kifizetése miatt. A
dologi kiadások módosított e|óirtnyzatanak teljesítése a téves könyvelés nélkül 64,80Á, a
beruházások és felújítások teljesítése 100%.
Az intézmény az irtnyitőszerv felé fennálló időaľányos befizetési kötelezettségének nem tętt
eleget, mert az a mfüödtetést, a likviditását veszé|yeńette volna. A beÍizetési kĺitelezettséget
azintézmény év végéig az onkormćnyzatfelé teljesíti.

A költségvetési szerv statisztikai állomĺányi |étsztlma 55,8%o-a volt az engedélyezett
Iétszźlmtnak a jelentős nagyságrendű tires álláshelyek miatt.
Az intézmény költségvetése biztosíthatja a feladatellźúźsát atervezett bevételek teljesítése és a
takaľékosabb, kĺiltségkímélőbb gazdá|kodás estén.

40000 cím:
Józsefu árosi Egyesített Btilcsődék

A költségvetési szeľvné|2014. év első félévben feladatváltozás nem volt.
Az inténnény eľedeti kĺiltségvetési előirźnyzata 528.851 e Ft, módosított előirźnyzata
574.508 e Ft. A vtl|tozás ĺisszege 45.657 e Ft. A módosításokat a2013. évipénzmnadvány, a
bérkompenzácíő, a szociális pótlék, valamint a felújításľa kapott elóírźnyzat indokolja.

A finanszírozásí bevételek nélktili módosított e|óirtnyzat 4l,6%o-ra teljestilt. Az alacsony
teljesítés az ę|Iátási és az étkezési díjaknál volt, az alacsonyabb igénybevétel, valamint a
jovedelmi viszony miatti ingyenes, vagy kedvezményes szo|gá|tatásn<jvekedés miatt. A
bevételi kiesést kompenzźůj a az éIelmíszer beszerzésen elért me gtak ańtás.
A módosított ťlnansr'írozási bevételek teljesítése 49,5yo, a 2013, évi pénz,maľađvány
telj esítésként nem kerĹilt könyvelésľe.

A kiadások módosított eloírányzata 44,3oÁ-ra, ezetl belül a személyi juttatások elohźnyzata
5l,8%o-ra, a torvényi illetmények, munkabéľek előiľányzata 52%o-ra teljesiilt, meľt a II.
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negyeđéves szociális bérpótlék és bérkompenzáciő az e|őirányzatbarl még nem szerepel. A
dologi e\óirányzatok teljesítése 33,9Yo-os. Az alacsony teljesítést részben á bevételi kiesésnél
említettek okońtńq valamint a kaľbantartások kivite|ezésę a nyári sziinetben történik, így a
kifizetések túhűződnak a második felévľe. Beruházási, felújítási kiadás az e|ső félévben nem
volt, a kivitelezések és a kifizetések a második felévben rcalizá|ődnak.

Az intézmény műkodését, feladate|Iźtását az éves költségvetése biztosítja.

Jĺózsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekj ó,léti Kłizpont

Az iĺtézménynél az e|ső félévbęn feladatváltozás nem volt'
Az eredetí koltségvetési előiľányzata9I6.435 e Ft, a módosított e\őirányzata 993.959 e Ft. A
váItozás összege 77524 e Ft, a módosítást az elozo évi pénzmaĺadvttny, a bérkompenzáciő,
valamint a szociális bérpótlék eľedményezte.

A ťlnanszíroztsi bevételek nélkiili bevételek teljesítése a módosított e|őirtnyzathoz
viszonyítva 88,8%. A magas bevételi teljesítés a hází segítségnýjtás teľiiletéĺ voIt, az
intézmény az étkęńetés és gondozási díjak előirźnyzatát alulterveńe, tovźlbbá a 2014. évben
bevezetésre kerülő szabá|y, miszeńnt a szo|gáItatást igénybevevőknek havonta előre kell
ťlzetni, csökkentette a hátralékosok számát.
A módosított finanszírozási bevételi e|óitnyzat 39,6Yo-ra teljesült, meIy egyrés^. abbő|
ađódott, hogy az e|ozo évi pénzmaradvány teljesítésként nem lett lekönyvelve, másrésń" a
magas saját bevétel teljesítés miatt az íntézmény az irźnyítőszervi támogatásból kevesebb
osszeget hívott le.

A módosított kiadási előirźnyzat teljesítése 42,5yo. A személyi juttatások eIőírźnyzattnak
felhasználása összességében 5f,6Yo-os, mert a II. negyedéves szociális bérpótlék és
bérkompenzáciő még az eIőirźnyzatban nem szerepel. A tĺirvény szerinti illetmények, bérek
teljesítése 49,2o/o, az alu|te|jesítést az iires álláshelyek indokoljak. A dologi kiadási módosított
előfutlnyzat 31%o-ta teljesült, az alacsony teljesítést a vásĺĺrolt élelmezés jelentős maradványa
indokolja, ami év közben elvonásra keľül. A szakmai anyagok beszerzését az intézmény a
második felévre tęwezi. Abęnlhźzásí eloirényzatok 100%o-ban felhasznáIásrakerültek.

Az intézmény éves költségvetése a feladatellátást és a működést biztosítja.

50000 cím : Józsefváľosi Egészségiigyi Szol gá|at

Az intézménynél év közben feladatváltozás nem volt. Az épület felújítása az első félévben
nem kezdődött meg, így a betegellátásban sem volt cs<jkkenés.
A ktiltségvetési szerv eľedeti e|óirźnyzata I.308.713 e Ft, módosított előiĺányzata |.406.Í36 e
Ft. A változás ĺisszege 97.423 e Ft, amelyet a20I3. évipénzmarađvźny, a bérkompenzáciő és
az oEP támogatás nĺjvekedése indokol.

A finanszírozási bevételek nélkiili módosított bevételi eloitźnyzat teljesítése 699.423 e Ft,
mely a módosított előirźnyzat 58,2Yo-a. Az oEP támogatás teljesítése 57,6yo, a saját
múk<jdési bevételeké 82,3o/o. A realizá|t bevételek meghaladták az iđőarányos teljesítést,
várhatőan év végéig bevételi többlete lesz aköltségvetési szervnek.
A ťĺnanszitozási bevételek közül az irźnyitőszervi támogatás teljesítése 28,3Yo-os, a
pénzmarađványt teljesítésként a költségvetési szerv nem kĺinyvelte le.
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A kiadások teljesítése a módosított előiľányzathoz viszonyítva 49,5oÁ-os. A személyi
juttatások módosított eIőirźnyzata 50,5Yo-ra, ezerl beltil a tcirvény szerinti illetmények,
munkabérek 46,0o/o-ra teljesültek, mely megtakaľítást a32 fó tires álláshely indokol. A dologi
kiadások módosított e|oiĺányzatanak teljesitése 58,70Á, a benlhźzási módosított eIőirányzat
teljesítése 5,7o/o. A benłházási előirányzat eszkozok beszerzésére vonatkozik, melynek
fe|haszná|ása a II. félévben realizáIődik.

osszesítve megállapítható, hogy a kötelező és önként váItalt feladatok el|átását az intézméĺy
költségvetése, valamint a II. félévben váľható bevételi tobblet biztosítja.

72000 cím:
Józsefváľosi Intézményműktidtető Kiizpont

Azíntézménynél 2014' első felévében feladatváltozás nem volt.
Az intézmény eredeti költségvetési előiľanyzata I.371.063 e Ft, módositott e|őirźnyzata
I.694.970 e Ft. A vá|tozás összege 323.907 e Ft, a növekedést az előző évi pénzmaradvźny,
és az év közben meghatátozott feladatokľa kapott pótelőiranyzatok okozták.

A ťrnarrszírozási bevételek nélkiili módosított előirźnyzat |8'6oÁ-ta, a szolgáItatási (béľleti
díjak) díj előiľanyzat 42,4 %o-ra, az ellátottak étkezési térítési dijai 39,0Yo-ra teljesültek. Az
étkeztetési bevétel elmaľadását részben az étkezők számának csökkenése okozta, részbęn
pedig, hogy az igénybevevők jelentős része a kedvezményes' vagy azingyenes kĺjrbe tartozik.
A bevételi kiesést év végig az önkormźnyzatnak pótelőiranyzat bińosításáva|, vagy az
intézmény kciltségvetésén beltili módo sítás sal rendezni kell.
A módosított finanszírozási bevételek 39,3Yo-ta, az fuźnyítőszervi támogatás 4I,IYo-ra
teljesült. Az elozo évipénzmaradvany teljesítésként nem keriilt könyvelésľe.

A módosított kiadási e|őírźnyzat teljesítése 27,8o/o. Az alulteljesítés abból adódik, hogy a
nagyobb karbantartások, a kcĺtelező minimális taneszkcjztjk beszerzésére és
eszközfejlesztésekre a második félévben kerül sor. A személyi juttatások e|őirźnyzatźnak
39'9oÁ-a, a tĺlrvényi illetmények, munkabérek előirányzatźnak 41,5oÁ-a került felhasználásra.
Az alacsony teljesítést az Íires álláshelyek indokoljfü. A dologi eloirtnyzatok teljesítése
3 s,Iyo, a beruhźlzźtsok, felúj ításoké l 0%.

Józsefuáľosi óvodák

Az óvodáknál első félévben feladatváltozás nem volt.
Az óvodfü eredeti kĺiltségvetési e|őirányzata 999.802,0 e Ft, módosított e|óirtnyzata
|.120.628,0 ę Ft. A vźitozás osszege 120.826,0 e Ft, melyet a20|3. évi péĺumarudvźny, a
bérkompenzáció indokol.

A finanszírozźsi bevételek nélkiili móđosított előirányzat IIoÁ-a rea|izá|ődott. Az alacsony
teljesítést a 2013. évi pénzmaradvány renđezésének elmaľadása indokolja, melyre a második
félévben kerül sor. A finanszíľozásibevételek módosított e|őbźnyzata 43Yo-rą ezen belül az
írtlnyítőszervi támogatás 45Yo-ra teljestilt. Az időaranyos alatti teljesítést a kiadási
e|óktnyzatok alultelj esítése eredményezte.

A módosított kiadási előírźnyzat 28%o-ra teljesült, melyet a 2013. évi péĺlzmaradvány
rendezésének elmaĺadása okozott. A személyi juttatások módosított eIőirtnyzatthoz
viszonyított felhaszná|ás 40 oń-os, ezen belül a tĺirvényi illetmények, munkabéreké 44Yo-os. A
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dologi módosított kiadási előirźnyzatok teljesítése I2oÁ. Azintézmények a szalłnai eszközĺjk
beszerzését a második félévre ütemezték, igy várhatőan a teljesítés év végéig 100%-os lesz. A
beruházási e|őirányzat telj esítése 1 00%-os.
Az óvodák 2014. évi költségvetése biztosítja a feladataik ellátását.

80000 cím: Józsefváľosi Kiizterület-feliigyelet és Váľosüzemeltetési
Szolgálat

Az intézménynél 2014. évi feladatváItozás nem volt. f0I4. évben kiemelt fe|adataí kozé
tartozik a közterületek felújítása, nagykarbantartása. Azintézmény engedélyezett|étszámaév
ktjzben akozfoglalkozatás miatt 3 fővel bővült.

Az intézmény eredeti költségvetési előiranyzata I.702.070 e Ft, a módosított előirányzata
2.114.601 e Ft. A vtitozás összege 413.531 e Ft, amely 24,2Yo-os e|őirźnyzat növekedést
jelentett. Jelentősebb módosítás a telepiilésüzemeltetési feladatoknál volt, meľt az
Önkormanyzat koltségvetésében tervezeÍt Golgota tér és Horváth Mihály téri felújítások
bonyolítása, megvalósítása átkeľüIt az intézményhez. Továbbá a pénzmaradvány, a szabađ
pénzmaĺaďvanyból közterületek felújítása, béľkompenzáciő, közfoglalkońatás is módosította
az intézmény költségvetését.

A ťrnanszírozási bevételek nélkiili módosított bevételi e|oiráĺyzat teljesítése 40,7 Yo, a
közhatalmi bevételeké 48,9yo, mely a köZterület-feliigyeleti tevékenység bevételeiből
sztlrmazík. A szolgáltatási bevételek teljesítése a módosított előiranyzathoz viszonyítva
62,8yo, összességében az intézmény saját bevételi előiranyzaténak teljesítése időaľanyos.
A finanszíľozási bevételi módosított előiranyzat teljesítése23,6Yo, ezen beliil aziráĺyítőszervi
támogatásé 30,5o/o. Az alulteljesítést indokolja, hogy a pénzmaradváný teljesítésként az
intézmény nem könyvelte le, valamint a felújítások, beruhazások kifizetése a második
félévben várhatő, ezértnem kellett az ĺjnkormźnyzati támogatást lehívni.

A módosított kiadási előirźnyzat 22,2%o-ra teljesült. A személyi juttatások előírźnyzaÍtnak
43,5 oÁ-a, ezen beltil a foglalkoztatottak személyi juttatás eloírtlnyzatának 44'IoÁ-a keľĹilt
fę|haszná|ásra, melyet a magas fluktuáció és az tires álláshelyek eľedményeztek. A dologi
kiadások módosított e|oirźnyzatźůloz viszonyított teljesítés I5,5 oÁ. A készletbeszerzéseknél
I|,3 %o-os, a kommunikációs szolgá'Itatásoknál 18,5 oń-os, akijzuzemei díjaknál 3,9Yo-os, a
szolgtitatźlsi kiadásokná| 23,5 o/o-os, a kiil<jnfele befizetések és egyéb dologi kiadásoknál 14,9
o/o-os a módosított e|őirányzat fę|haszná|źlsa. A jelentős alulteljesítést részben indokolja, hogy
a 2013. évi feladatátvételekkel kapcsolatos számlákat még nem az intézmény kapja meg
kcĺzvetleniil, továbbá, hogy egyes đologi e|őkányzatok teljesítése, mint a Virágos
Magyarorszźąpá|yázattal kapcsolatos nclvények beszerzése, parkok, közterek karbantaľtása a
második félévben vfuhatő. A téľfĺgyelő kameľaľendszer mfüöđtetésére tervezett módosított
eIőkźnyzat teljesítése 47 ,I yo, igy u éves előiľányzat bińosítja a felađatellátást. A felújítási,
ben,lházási módosított előirźnyzat teljesítése 2,5o/o, meľt a feladatok nagy része a második
felévben valósulmeg.
Golgota tér
A kivitelezés szerzodéses határideje augusztus 18. volt, akivíte|ezés befejeződött. Beruházói
kérés miatt néhany utómunka végzése várhatő, melyek befejezése augusztus 28-igtarthat.
Horuáth Mihály téľ
A tér tervezési költségei az év első felében kifizetésre kerültek. A szerzódéses hataľidő atér
kivitelezésének tekintetében szeotember 1 0.
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A harangjátékbeszerzése is megtöľtént, a tér kivitelezésével együtt annak üzembe állítása is
folyamatban van.

Az íntézmény átlagos statisztikaí \étszáma 181,9 fő volt az elsó félévben a 216 fo
eĺge déIy ezett létszámmal szemb en.
A költségvetési szerv éves koltségvetése a fedezetet biztosítja a jóvahagyott feladatok
e||átástlra még akkor is, ha a sajźt bevételi elóirźnyzatát nem tudja teljesíteni, mert jelentős
kiadási megtakaľít ás v árhatő .

osszességében megállapíthatő,hogy azl. félévben az onkoľmźnyzatpénzigyi helyzete stabil
volt, a gazdá|kodás zökkenőmentesen folý.

A féléves beszámolót és az e|óterjesńést a könywizsgáIő véleményezí a Képvise1ő-testilet
üléséig.

A fentiekben leíľtak a|apjźnkérem aza|ábbíhatározatí javaslat elfogadását.

Hatáłrozati javaslat

A Képvíselő testület úgy dönt, hogy a 201-4. évi kĺiltségvetés I. feléves teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Hattridő: 201 4. auglsńus 27 .

A diintés végľehaj tá sát v égző szenĺ ezeti e gys é g :

Budapest, 2014. augusztus 25.

PénzĹigyi UgyosztáIy

polgáľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzől

nevében és megbízásából

tlt r(
},.fu,p, ?Đ/

dľ. Mészar Eľika taljegyző ĺ
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Működćśi cć|. ćs á|ta'|ános t.ńa|ćk
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hcl]i önliomán} 7átok á|talános můködésćhcz ós ágaŹli

fclhalmozísi @|ú tiss7Źléřitendó táfi ogaláso}i' kö|sónök



Á|l.migü8!tási Íc|sdslok 20u. ćľi köllsćFetćs bctó|c|i ós Hldúsi elóirán]ahi
cimr.ndcnkónt

ÁLLAMIGÁzcATÁsI FELADAToK

Kicńc|( c|6irányä( mcgncYgćsc
tttt?-02

Fc|haImoási cć|ĺaŔálćk

működési @lú lámogatások bcvélclci államhááaíáson bclúlíôl

hclyi önkomán}'uĺok áltá|ános működéséhcf és ágeti

fclhalmoási rehi üssä|ćńtcndő límogatások, köI6önôk

ćíék6itćsc ćs mcgsZűntctćsćhcz kapcso|ódó b6,ćtc|ck
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önlomán}7Źtok álla|iános működésćhcz és águti

műkôdćsi @|ú vissäĺćritcndö támo8alásot kôl6önók

ńüködćsi e|ú ťissätćÍítcndó támo8atások, köIsönök

ńűködćsi @|ú lámogatások bc\ćtc|ci á||đrhááMáson bc|ti|Íól
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cbM|: működési @Iú lisszalćriĺcndő támogalások. kölśönök

cbbó|: múkd'dési @lú táno8alások bctćĺclci ál|aÍ'!áŹaíáson be|ülÍôl

felhalmozísi elú vissz:tćńtcndö támogalások, kólcsönöl
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obMl:helyi önliomán]'zźtok álĺa|ános működóséhez és áĘaa|i

miikddćsi elú \'issälćrilcndô lámosatások. kölcsónök

cbbô|: můkódćsi Élú lámo8a(ások bc\'ćĺc|ci állafiiáádáson bclülr6l

fclhalmozisi e|ú l issz:tćrilcndô támogatások, kö|6önök

RésAeićsek éíékcsílésc ós mcsszüntctćséhcf kaffiolodó bcvéĺelek

Iníĺ},itószn.i !ámogatásként fol}ósitoí támo8alis fiutćsi sZłE|áĺ

tlámogaÉskćnl fol}'ósilo[ támo8alás fietćsi száfi'lán
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hcl}ł önkomán\/Źtok álla|án6 működćsćhcz ć5 ágaäli

felhalmozási @lú üssatéřitendő táfi o8alások, kölcsönök



á||.migqłlńsi ÍclAdltok 20|]. ćti kö||Śórctćs b.t,ćtcli óś kłdáŚiC|6ifulzfui
címrcndcbkćnl

ALl'ÁMIcÁZGATAsI FELADAToK

ön}omán}'zátok á||alános múkôdésćhcz és ágaati

műkódési elú ĺámo8alások bcÝétclci á||aDháfuáson bolűlr6l

cbbó|: felhalmoźsi eIú \,iss7ólćńtmdô támogatáso\ köIcsönök
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ĺámogatáskćnt fo|}'óŚílotr támogatás ÍireIćsi számláĺ


