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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Embeľi Erőforrás Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aze\őterjesztés
megtárgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a diintés tarta|mának ľészletes ismeľtetése

Az źi|amháztartástő| sző|ő 2OI1. évi CXCV. tĺirvény (a továbbiakban: Áht.) 87. $-a szeľint:
,,87. $ A vagyorľól és a költségvetés végrehajtásáról
a) a számviteli j o gszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
b) az éves koltségvetési beszámolók alapjáĺ évente, az elfogadott kĺiltségvetéssel

ĺjsszehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek
megfelelő zárő szánadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.''

Az Aht.91. $ (1) bekezdése a|apjtn a helyi önkoľmányzat költségvetésének végrehajtására
vonatkoző zárszámađási ľendelet teruezetét a jegyzo készítí elő és a po|gźttmester terjeszti a
képviselő-testĹilet elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését kcjvető harminc napon
belül' de legkésőbb a kciltségvetési évet ktjvető ötodik hónap utolsó napjáighatá,Iyba lépjen. A
zźttszźtmadási rendelet tewezetével egyĹitt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
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nffitani a kincstár 68lA. $ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolőjáv a| kapcsolatosan elkészített j elentését.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor _ figyelemmel az Aht. 91. $ (2)
bekezdésében foglaltakľa - a képviselő-testület részéte tájékoztatásul a kiivetkező
méľlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bcmutatni:

a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazđasági tagolásban, e|őirányzat
felhasznáIási tervét (e|óirányzat felhasznáIási terven a pénzeszkozök változásźnak
bemutatását kell érteni),

b) a többéves kihatással jaĺó dontések számszerusítését évenkénti bontásban és
cisszesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így kiilönösen adóelengedéseket, adókedvezményeket -
tarta|maző kimutatást,

d) az önkoľmányzat adósságának ál|ományát lejárat, a Magyaľorczág stabilitásarót
szőIő 2011. évi CXCIV. torvény (Stabilitási törvény) 3. $-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külfrldi irźtnýkötelezettségek szeľinti bontásban,

e) a vagyonkimutatást,

Đ az tjnkormźnyzat tulajdonában źiIő gazdáIkodó szeľvezetek működésébóI származő
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A beszámo|ő a pénzugyi - vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatáĺozott bevételi és
kiadási előir źny zatok telj es ítését ttikľö zi.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy aMagyar Allamkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősźlga felé a törvény szeľinti aďatszo|gáItatási kötelezettséget az önkormányzat
teljesítette' és az eIőterjesztés a központi adatszoIgá|tatásra és a szźlrnviteli nyilvántaľtásokľa
épül.

A Magyar Áilamkincstat tájékoztatta az onkoľmányzatot, hogy az Áht. szerinti kincstári
ellenőrzés csak a 20L5. évi beszámolót fogja érinteni.

A fenti beszárrrcIási kötelęzettség teljesítéseként, valamint a kciltségvetési szervek belső
kontrollrenđszeréro| és belső ellenőrzésérőI sző|ő 37012011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. $
(3/a) bekezdésében foglalt, a tttrgyévre vonatkozó éves ellenőľzési jelentést, és az
oĺlkormányzat felügyelete a|átartoző költségvetési szeľvek éves ellenőrzési jelentései alapján
készített éves ĺlsszefoglaló ellenőrzési jelentést, azok jőváhagyása érđekében terjesztem a
képviselő-testiilet elé, melyek az előterjesztés mellék|etétképezík az alábbiak szerint:

o az előterjesztés 1. számú melléklete az onkormźnyzat 2OI4. évi költségvetésének
vé grehaj tás źr ő| sző|ő szĺive g e s b esztlmoIőj a,

. az előteľjesztés 2. szźtmt.melléklete az onkormźnyzat behajthatatlan követeléseink
hitelezési veszteségkénti leírása,

. az előterjesztés 3. számú mellékIete az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés,

. az előteľjeszés 4. szĺímú melléklete a könywizsgálói vélemény.

il. A beterjesztés indoka

Az előzőekben ismertetett jogszabályi előíľások alapján az elmult évi költségvetésről szóló
beszámoló elfogadása, valamint a zárszámadási rendelet megalkotása a Képviselő-testület
hatáskörébe 1p'rtoz1k.



III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntéssel az onkormĺĺnyzat eleget tesz aZ Áht-ban foglalt rendeletalkotási
köte1ezettSégének.

Az előterjesztés a 2014. évi pénzigyi _ vagyoĺi helyzetet, a költségvetésben meghatározoÍt
bevételi és kiadási e|óirányzatok teljesítését mutaja be,pénzůgyi feđezetet nem igényel.

Az éves gazdá|kodás során az önkormányzatnak nem volt likviditási problémája' nem kellett
likviditási hitelt igénybe venni, az e|őirtnyzatok záro|ása, a bevételi többletek (helyi adó),
valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodő évközi módosítások biztosították a folyamatos
finanszírozást. Az önkormányzat és aZ á|ta|a fenntartott költségvetési szervek
működőképessége zĺjkkenőmentes volt.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A zźrszámađásra vonatkozó jogszabá|yi ľendelkezéseket az Aht,, az ti|amhaztaĺtásrőI sző|ő
törvény végrehajtásaľól szóló 36812011. (XII.31.) Korm. ľendelet, aszźmvítelről szóló 2000.
évi C. törvény, valamint az á|Iamháńartás szttmviteléről szőIő 4120|3. (I.11.) Korm. rendelet
tarta|mazza. A rendelet-tewezet szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

A költségvetési szervek belső kontrollrenďszer&ol és belső ellenőrzéséľől szóló 370l20II.
CXII. 31.) Korm. rendelet a9.$ (3a) bekezdése szabáIyozza az éves ellenőrzési jelentés
elfogadására vonatkozó ľendelkezéseket.

Mindezek alapján kérem az althbi határozati javaslat elfogađását és a 2014. évi a
záĺszámadásról szóló cinkormĺányzati renďeIet megalkotását, mely a Magyarország helyi
onkoľmányzatakőI szőIő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény 42. 5 I. pontja alapjźn a képviselő-
testület hatáskĺjľéből nem ruházhatő át,

Határozati javaslat

A Képviselő-testůilet úgy diint' hogy

1. elfogadja az onkormáĺyzat2OI4. évi költségvetésének végľehajtásátő| sző|ő szĺlveges
beszĺímolót az elóteqesztés 1. számtmelléklete szerint.

Felelős: Polgáľmester
Határido: 20I 5. május 1 4.

2. elfogadja az onkormźnyzat behajthatatlan kcjvetęlések hitelezési veszteségként való
Iefuáséft. az előteqesńés2. számu melléklete szerint.

Felelős: Polgármester

Határiđő 20I 5 . május 1 4.

3. jővźthagyjaa2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést azelőterjesńés3. számll
melléklete szeľint.

Felelős: Polgáľmester
Hatfuiđő: 20I 5. máius 1 4.
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előteľjesztés l. számú melléklet

^201'4. 
évi kiiltségvetés végľehajtásáról szóló szöveges beszámoló

I. Az önkoľmányzat gazdźikodásának általános éľtékelése
A képviselő -testiilet az onkorm źny zat 20 I 4 . évi kö ltsé gvetését :

- költségvetésibevételeit
- költségvetésikiadásait
- költségvetésihiáĺyźń
- működési bevételeit
- működési kiadásait
- műkodési többletét
- mfüödési finanszítozásibevételeit
- működési f,rnanszírozásikiadásait
- mfüödési finanszírozási bevételi többlet
- felhalmozásibevételeit
- felhalmozásikiadásait
- felhalmozásihiźnyát
- felhalmozási finanszírozásibevételeit
- felhalmozási ťrnanszírozásikiadásait
- felhalmozási finanszírozźsitöbbletét
- hitel törlesztés osszegét

19.357.943 e Ft-ban,
21.529.565 e Ft-ban.
2.111.622 e Ft-ban"

14.544.832 e Ft-ban,
14.94f.021e Ft-ban,

397.189 e Ft-ban,
6.714.753 e Ft-ban.
5.785.805 e Ft-ban,

928.948 e Ft-ban,
4.813.111 e Ft-ban,
6.587.544 e Ft-ban,
1.774.433 e Ft-ban,
1.656.077 e Ft-ban.

413.403 e Ft-ban"
L242.674 e Ft-ban.

53.501 e Ft-ban"
- irányítő szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 6.145.707 e Ft-ban,

kerĹileten belüli ďuplaződás összegét I93.940 e Ft-ban,
- nettósított bevételi és kiadási e|őirźnyzatát 2I'389.126 eFt-ban

fogadta el.

Az ercdeti költségvetés 543 .61 3 e Ft ztno|t e|óirélnyzatot tar:talmazott a bevételek bizonýalan
teljesítése miatt, év végére minden zźnolás feloldásra keľĹilt. A folyó évi bevételek és a 2013.
évi pénzmaradvtny a 2014. évi kiadásokat fedezték.
Az éves gazđźikodtls során az onkormźtnyzatnak nem volt likviditási pľoblémája' nem kellett
likviditási hitelt igénybe venni, az e|óirtnyzatok záro|tsa, a bevételi többletek (helyi adó),
valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodő évkozi módosítások biĺosították a folyamatos
ťlĺanszírozást. Az onkormányzat és aZ ź.Jta|a fenntaľtott kĺĺltségvetési szervek
műk<jđőképessége zökkenőmentes volt.

Az ö n ko ľm ány zati fela d ato k 20 1 4. év i v áůtozás aiz
- az önkorĺnányzat több, jelentős nagyságrendű,EU-os és egyéb forrásból ťlnaszírozott

pá|yázat megvalósítását MNPIII, TAMOP, AROP, KEOP, térfigyelő
kamerarendszer bővítése, Auróra utcai szakľendelő felújítása _kezdte meg és hajtotta
végre,

- a kertiletben ĺjnkormźnyzati forrásból megvalósult a Horváth Mihály tér és a Golgota
tér, valmint a Sárklány utca és az Alft'ldi utca, továbbá a Delej és a Tisztes utca
fe|u1íÍása,

- 2014. 09. 01. napjától a Jőzsefvźlrosi Kcjzösségi Htzak Nonprofit Kft. végzi a
Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kĺjzhasznú Nonpľoťrt Kft. és a JóHíľ
Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. által ellátott
valamennyi ktjtelező és ĺjnként vá|Ia|t feladatot.

- 2014-ben iĄ számviteli rendszer került bevezetésľe, a pénzfoľgalmi szemléletrí
könyvelés kiegészült egy eredményszemléletri könyveléssel. Alapjaiban megvtitozott



a könyvelési rendszer, a könyvelési programot át kellett ími, valamint újra ki kellett
alakítani a számviteli nyilvántartásokat.

A 20Í4. évi módosított e|őirányzat - kertileti duplazódás nélkül (intézményťlnanszirozás,
pénzmarađváný terhelő befizetések, alulfinanszírozás) - az eľedeti előiľanyzathoz képest
19,7o/o-ka| magasabb, melyet az alabbi e|őirényzat módosítások eredményeztek:

- működési bevételek 0,2oÁ
- működési célú támogatások és átvett pénzeszkozok 2,9yo
- felhalmozási bevétel I,5oÁ
- költségvetési támogatás 3,9yo
- pénzmarudvány 11,20Á

Aze|őirányzatemelkedését jelentős métékbena20I3. évipénzmarađvány okońa.

Bevételek teliesítése
Az eredeti költségvetésben bevételek címén tervezett 2I.389.126 e Ft bevéte|i előirtnyzat
25.595.922 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 79,6oÁ-barl'
20.362.f76 e Ft-ban realízáIődtak. A módosított előírźnyzat 66,6%o-a kötelező feladat, 1,3%o-a
áIlarrligazgatatási és 32,IoÁ-a önként vállalt feladat.
A bevételek - dupláződás (intézményťĺnanszírozás, pénzmarudvtný terhelő befizetések,
alulÍinanszírozás)' pénzmaraďvany nélküli - 20.995.32f e Ft módosított előirányzatáva|
szemben 18.406.548 e Ft folý be (87,7%o).

A bevételek e|őiráĺyzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tetvezet 4. melléklete
tartalmazza.

Kiadások teliesítése
A kiadások 25.595.9f2 e Ft összegrĺ módosított e|őirányzatának 70,6oÁ-a teljesült, 18.072.295
e Ft összegben. A módosított e|őiráĺyzat 60,5%o-a kötelező fe|ađat, I,3oÁ-a á|Ianigazgatatási
és 38,2%o-a onként vállalt feladat.
A kiadások előirányzat-csopoľtonkénti teljesítése a rendelet-tewezet 4. mellékIetében kerĺil
bemutatásra.

A 2014. évi kiiltségvetés teliesítésének mérleeét a ľendelet-tervezet 1. melléklete
tartalmazza.
A mérlegben a bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése a đupláződás
(intézményťlnanszírozás, pénzmaradváný terhelő befizetések, alulfinanszírozás) adatai is
szeľepelnek.

A költségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hogy a működési bevételek mtlr az
eredeti eLofuźnyzat szinten is fedezték a műktjdési kiadásokat, a ténylegesen befolý mfüödési
bevételek cĺsszege 1,44 mĹ||iárd Ft-tal haIađta meg a működési kiadásokat. A működési
kiadások 3,37 míIliźrd forinttal, a bevételek 0,22 míIlriáĺd forinttal alacsonyabban teljesiiltek a
módo sított előir áĺyzathoz képest.
A felhalmozásibevételek eredeti eloírányzat szinten a mfüodési bevételi többlettel együttesen
nffitottak feđezetet a felhalmozási kiadásokĺa, a tényleges bevételek viszont máĺ
meghaladtźtk akiadásokat. A felhalmozási kiadások 4,19 milliĺĺľd foľinttal, abevételek2,44
milliard forinttal teljesültek alacsonyabban a módosított e|őirtnyzatnáI, 2014-ben az EU-s
páIyázatbő| ťlnaĺszirozott felújítások - KEOP, MNPIII., Auróra szakrendelő - teljes
bekerülés költséggel és a pá|yázati támogatással szeľepeltek a ktiltségvetésben, de a
kivitelezések 2 0 1 5 -re áthűző đtak.

Pénzmaradvány
A 2014. évi gazdéikodás eredményeként 2.289.98I e Ft tárgyéví,2.644.87f e Ft e|oző évi,
összesen 4.934.853 e Ft bľuttó pénzmaradvtny rcalizálódott. A felađattal teľhelt és a szabad



pénzmarađvány felhaszná|tsát a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzaÍi rendelet
mó do s ítás a tarta|mazza.

Osszevont (konszolidált) beszámolĺó
A rendelet-tervęzet 2. szttmu melléklete tarÍ.almazza az onkormányzat 2014. évi összevont
(konszolidált) beszálnolĺ5ját, lllelylrek ľészei:

- konszolidált költségvetési kiadások,
- konszolidált koltségvetési bevételek,
- konszolidált finanszirozásikiadások,
- konszolidáltfinanszirozásibevételek.
- konszolidált méľleg,
- konszolidálteľedménvkimutatás.

A konszolidálás soľán, kerĹileti szinten kiszűľésre kerĹil a bevételekbőI, akiadásokból és az
eredménybo| azfuáĺyító szervi támogatás, melynek összege 5.812.416 eFt.
A zźrsztlmadási rendelet tervezetben megjelenő teljesített bevételek és kiadások összege a
konszolidált beszámolóban szereplő értékekehez viszonyitva kevesebb a keľtileten belüIi
đupIázőđás (ylénzmaradvány jóvahagyásakoĺ megállapított elvonások és alulfinanszíľozások)
összegével, 1.841 'f58 ę Ft-tal.

A költségvetési szervek számvitelében 20I4-tóI el kell készíteni az eredméĺy kimutatást ís.
KerĹileti szinten az önkormányzat gazdáIkodásának eredménye, vagyis a mérleg szerinti
eredmény 5.809.031 e Ft, a tevékenység eredménye 153.547 e Ft. A jelentős nagyságrendű
eľedmény az adősságkonszolidáció során elengedett adósság rendkívüli bevételként történő
elszámolásából adódott.

Hitelmiĺveletek
Az önkormányzatnakz}I4. december 31. napjan nem volt adóssága.
2014. februáľ 28. ĺapján megtörtént a teljes könĺ adósságkonszolidáciő, ennek eredményeként
az onkorm ányzatnakminden hitellel kapcsolatos kötelezettsége megszűnt.
Az źftv tiIalt adó s s ág ö s s ze g e ďęv izanemenként :

HUF:
EUR:
CHF:

2.416.763.015
f.921.8s6
8.849.969

2014-ban az cjnkormźnyzat Sem a működési, sem a fęIhalmozźlsi kiadások ťĺnanszítozására
nem vett igénybe hitelt.
A Magyarország gazđaságí stabillitásaĺól szőIő 20||. évi CXCN. töľvény 10. $ (3)
bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulása a ľendelet-tervezet 3/e. mellékletében keriil
bemutatásra. Az önkormĺányzat ađősságot keletkeztetó igyletébő| szźnmaző táĺgyévi összes
fizetési kötelezettsége 3,7oÁ-a az önkormźnyzat 2014. évi saját bevételeinek, a hivatkozott
jogszabá|yi rendelkezés szerint ez maximum 50,0yo lehet.

Az iinkormányzati vagyon alakulása
Az tinkormányzatvagyoĺát összesítve a rendelet-tervezet 3. mellékletetartaImazza.
A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltáľ teľjedelmére tekintettel a Polgáľmesteri Hivatal
P éĺ:u;ngyi Ügyosztályán ismerhető meg.
A Képviselő-testület f4Il2014. (XII.04.) számu határozata értelmében az tjnkoľmźnyzat
2014. évben nem piaci éĺtéken szerepelteti a mérlegben a foľgalomképes vagyont. Ezeĺ
váItozés miaÍt a mérleg főösszege 29.819.322 e Ft-tal csökkent az e|őző évhez képest.



A rendelet-tervezet 3la. mellékletében az idegen tulajđonú ingatlanokon végzett
önkormányzati beľuházások aktivált źi|omáĺya szerepel, ezzeI aZ összeggel a
vagyonkataszterben kimutatott vagyon értéke kevesebb a könywiteli mérlegben kimutatott
Vagyon értékénél.
A mérleg főösszege 20,6oÁ-kal csokkent, mivel a piaci éľték a mérlegben nem szerepel. A
tárgyi eszközök értéke f .9I7 .805 e Ft-tal, azaz 3,3o/o-kal novekedett a 2013. évi áIlományhoz
viszonyítva. A befektetett pénzügyi eszkozök állomanya 750.728 e Ft-tal csökkent, mert a
hosszú tejaratú kolcscjnök (lakás, helyiség rész|ętre torténő éĺtékesítése,társashtni kölcsĺjnĺjk,
helyi támogatás) a mérlegben 2014-ben a kĺjvetelések között szerepelnek. A kovetelések ezen
okok és a hátralékok emelkedése miatt 1.091.651 e Ft-tal nĺjvekedett. A pénzeszkĺjzok
osszege 4,6oÁ-ka| emelkedett 2013. évhez viszonyítva, a pénzeszközök nagy része lekötott
betétben van elhelyezve. A rendelet-tervezet 3/d. melléklete tartalmazza a pénzeszkozök
v á|to zás ának b emutatás át.

A saját tőke az értékelési tartalék nélkül összességében 9.974.8f6 e Ft-tal, II,3oÁ-kaI
emelkedett, melyet a kotelezettségek csökkenése és a tźngyi eszközok nĺjvekedése
eredményezett.. Akötelezettségekaz adósság áIIam áIta|i tiváIlalása miatt csĺjkkentek.

Az onkormányzat tulajdonában á||ő gazdáIkođő szervezetek működéséből száĺrnaző
kotelezettségek, a részesedések alakulása a rendelet-tewezeĺ 3/b. mellékletében szerepelnek.
Az eloző évhęz viszonyítva a részesedések állomźnya 8,6oÁ-kal csökkent, mivel a Bárka
Józsefuárosi Szíllházi- és Kulturális Nonpľofit Kft.-ben és a Corvin Sétĺíny Kft.-ben lévő
önkormányzati iz|etrészek könyvszerinti értéke értékvesnésként kerĺilt elszámolásra ezen
gazdasági táľsaságok veszteséges gazdálkodása miatt.

A felhalmozási előitányzatok teljesítése, a magas felhalmozási taľtalékok, és a
tĺjbbletbevételek miatti átmenetileg szabad, pénzeszkozök - az értéká|Iősźą bińosítása
érdekében - lekcitott betétként kertiltek elhelyezésre (a ľendelet-tervezet 3/c. melléklet). A
lekotott betétek áI|ományáĺak értéke 2013. évhez viszonyítva 300 millió Ft-tal csokkent.

Ktiltséevetési támoeatások
Az önkormányzat költségvetési támogatásának e|oirtnyzata nettó 834.105 e Ft-tal emelkedett,
melyből:

- felhalmozási célú támogatás nĺjvekedése: adósságkonszolidáció 43I.]68 e Ft,
belteriileti utak szilaľd útburkoIattal tĺjrténő ellátása T.250 e Ft, közbiztonság
növekedését szo|gáIő fejlesztés 220.069 e Ft, az Auróra utcai szalľendelő fejújítása
285.281 eFt,

- a működési célú központosított előírányzatok és a helyi önkoľmanyzatok kiegészítő
tźlmogatása e|őirtnyzat növekedésének összege 130.996 e Ft, mely tartaImazza a
szociális ágazati pótlékot, béľkompenzációt, E-útdíj kiesés miatti kompenzáciőt, a
szociálisĺyźttigyerekétkeĺetéstźlmogatásźÍ,

- a telepiilési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
felađatainak tźtmogatása eľedeti előfutnyzatábőI 232.565 e Ft-tal kevesebb került
fęlhasznźiásra,

- a települési önkormźnyzatok egyes kcjznevelési feladatainak támogatása2.694 e Ft-tal
csökkent.

Az év folyamán az áIlami hozzájáru|ások I00,0Yo-a kerĹilt leutalásra a ťlnanszírozási
szab źiy oknak me gfelel ő en.

A helyi onkormányzatok2014. évi általános múködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások, valamint a központosított támogatások elszámolásaként ĺisszesen 26.415 e Ft
illeti meg az önkormányzatot.



A költségvetési támogatások jogcímenkénti alakulását a rendelet-tervezeÍ. I/f. melléklete
rész|etezi.

A mÍĺktidési és a felhalmozási tartalék e|óirányzatok alakulását a rendelet-tervezet I/e.
melléklete tafia|mazza. Az ereďeti költségvetésben tervezett 50.000 ę Ft áIta|ános működési
tartalék e|oirányzata az év folyamán az a|thbijogcímeken növekedett:

- szabad pénzmarađványból I85.524 eFt,
- jelzőrendszeres házi segítségn1ttjtás biztosításának támogatása 4.69I ę Ft,
- Pľémiumévek progľam támogattĺsa 1.316 e Ft,
- Biztos Kezdet Gyeľekhaz program Íámogatása 1.034 e Ft,
- Józsefuaľosi Intézménymfüodtető Központ 2013.váI|alkozási eľeđménye 606 e Ft,
- KLIK elszámolásaa20lf, évi EU-s pá|yázatol<kal7.845 eFt,
- 11601 és II60f címen kidási előirányzat töľlés 304.069 e Ft,
- Zeneiskola tandíj befizetés I.326 eFt,
- biztosítőikártérítés Tolnai Lajos u.2|. sz. épiilet esetén 2I.26] eFt,
- koltségvetési szervek kiadási megtakarításainak illetve bevételi tcjbbleteinek elvonása

82.318 e Ft,
- városmaľketing céltartalékról átcsoportosítás 6.530 e Ft,
- visszaťtzetett szociális támogatások 5.365 e Ft,

Az a|ábbi évkozi felhaszná|ások miatt az áItaIźnos tartalék összege az év végére 16.547 e Ft-
ra csökkent:

- költségvetési szervek támogatása 104.494 e Ft,
- ,,Legvirágosabb társasház,, pá|yázatra 1.000 e Ft'
- az ideiglenes piac műkodésének meghosszabbítása miatti tobbletköltségekľe 3.14f e

Ft,
- az vi Teleki téri Piac bevételi kiesése 5.664 e Ft, a működtetési költségeinek

kiegészítése 24.500 e Ft,
- aťlzető paľkolás bővítésének fedezetére 12.373 eFt,
- Magdolna Negyed III. projekt Nagyfuvaros u. 26. szám alatti épület bérlőinek

végleges, vagy átmeneti kihelyezéséľe 19.685 eFt,LujzafZ. feItĄítása 32.000 e Ft,
- Corvin Sétány Pľogramľa II0.7I2 eFt,
- útfelújítás 4|.853 e Ft,
- társasházaktźmogatása 98.000 e Ft,
- ingatlanéĺtékesítési bevételkiesés miatt 109.000 e Ft,
- gépkocsi vásárlás 26.000 e Ft,
- Százados út 14. szźlm a\attta|áIhatő Pitypang óvoda bővítés tervezésę 15.000 e Ft,
- kaľácsonyi díszkivi|ágítás 3.500 e Ft,
- renđőľség,polgźrőrség támogatása 9.900 e Ft,
- önkormányzatiköltségvetés módosítása 30.172 ęFt,
- JóHír Józsefuárosi Nonproťrt Kft. által vissza nem utalt támogatás.

A múködési céltartalék eredeti 281.198 e Ft előiránvzatźnak 73,IYo-a fę|haszná|ásra került a
j óváhagyott feladatokĺa.

II. Bevételi és kiadási e|őirányzatok teljesítése címľend szeľint

11 000 cím: onkormányzati kiittségYetés

Bevételek teljesítése

A 2014. évi költségvetésľől szóló rendeletben meghatfuozott címĺenđ szerinti bevételi
e|őir ány zato k telj e síté s ét a rendel et-terv ezet 4. mel l ékl e te ľ é szIetęzi.



A bevételek - pénzmaradvtny nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 85,8oÁ-ra
teljesültek. A módosított előirányzat 57,0oÁ-akotelező feladat, 0,9%o-a źilamigazgatatási és
42,IoÁ.a önként vállalt feladat.

Műkiidési bevételek
A műkodési bevételek teli esítését a 1 . szövegkozi tźh|ázat részletezi.

1. sz. sztivegktizi táb|ázat
Me.: ezer Ft

Fenti szöve gkozi tźlblázat adatai aIapján:

Akiszám|azott á|ta|ános forgalmi adó bevételarta|mazzaate|ekértékesítések áfatarta|mátís,
ezért keletkezett túltelj esítés.

*Az áItalźnos foľgalmi adóval kapcsolatos péĺumozgások nettó módon kerültek kĺinyvelésre,
az ĺjnkormányzatz}I{. évben ĺisszeségében áfabefizető volt' melynek összege |70.717 e Ft.
Ebből visszaigényelhető źfa 594.154 e Ft, a ťĺzeteĺdo áťa 698.396 e Ft. Az MNPIII.
elszámolása során 66.475 e Ft-ot igényelt vissza az ĺjnkormtnyzatf0l4. novemberben, de a
NAV kiutalás előtti ellenőrzéstvégzett, a kiutalásľa 2015.januaĺban kerĹilt sor.

ĺz Űj Teleki téľi Piac mfüödési bevétele 56.848 e Ft-tal maľadt el' a tervezęttől, mivel a
tervezésnél nem volt előzo évi ađat, valamint a Piac tényleges működését 2014. május
hónapban kezdte meg.
A 11601 törzsvagyon karbantaľtása, fejlesztése címen 6.200 e Ft a bevétel kiesés, mert nem
merült fel annyi kozuzemi díj, mint amennyi tervezésľe kertilt aPráter iskola béľbeadásanál.
A módosított előirányzathoz képest jelentősebb bevételi tĺjbblet realizáIőđott a közterülęt
foglalási díjakból _ 45.119 e Ft - és a kamatbevételekből - 54.755 e Ft -.
A lakóhaz-mtĺkcidtetési bevételek e\őirtnyzatát és teljesítését a ľendelet-tervezet 4/b.

mell éklete tarta|mazza.
A bevételi eIőfuányzatok összességében 96,8%,-ra, a kĺjtelező feladatoké 97,3oÁ-ta, az onként
vtt||a|tfeladatokeIőkźnyzata83,IoÁ-tateljesültek.
A lakások bérbeadásából tervezefr. bevételek I}I, %o-a, a közllzemi d'jak
továbbszám|azásábőI szźtrmaző bevételek I37,9Yo-a rea|izáIőđott. A helyiségbérleti díjak
módosított előirźnyzata93,6%o-barl és a kapcso|őđőkoznzemi díjaké L00,9oÁ-ban teljesültek.
A bérlők rész&ó| gazdasági nehézségekľe hivatkozva jelentős volt a béľlęti díj cscikkentésére
iľányuló kérelem.

Bevételek megnevezése Mĺódosított ei. Teljesítés Telj. o/"

SzolgáItatások ellenéľtéke 9 985 10 359 r03,7

Ktizvetített szolsáltatás ok 57 092 43 912 76.9

Kamatbevételek
- lekötött betét
- elidegenítés miatti kamat
- bankszámla kamat bevétel

35 000 75 536

13 288

93r

2r5,8

Tulajdonosi bevételek (Iakbér, helyiség
bérleti díj, bérbev. kĺizüzemi díjuk'
lakásóvadék' köztertilet foelalási díi )

I 451 692 r 405 342 96,8

Ellátási díjak r 326

Kíszám|ázott á|talános fo ľgalmi adó 417 958 483 930 1 15,8

Altalános foľgalmi adó visszatérülése 467 503 {<

Egyéb műkłidési bevételek t35 02s 272380 f01,7
Osszes múködési bevétel 2 574255 2 307 004 89,6
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Bevételek
megnevezése

Eredeti
e|őiránvzat

Módosított
e|őirányzat

Teljesítés Telj'/,

Epítményadó 2 100 000 2 100 000 2 t6r 447 r02,9

Telekadó 45 000 45 000 51 804 r28,5

Idegenforgalmi
adó

140 000 140 000 r93 744 1.38,4

Iparllzési aďő 3 639 940 3 639 940 3 194 39s r04,2

Gépjármúadó 164 000 164 000 174 356 106,3

Pótlékok, bírságok z3 833 23 833 aa
JJ 063 138,7

Osszesen 6 1.12 773 6 112 773 6 414 809 L04,9

2. sz. sztivegkiizi táb|ázat
Adĺíbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Fenti szöve gkozi tźlb|ázat adatai a|apj án:

A helyi adóbevételęk az eređeti eloirtnyzatot 302.036 e Ft-tal, azaz 4,9oÁ-ka1 haladták meg.
Helyi ipaĺuzési adóból 154.455 e Ft többletbevétel realrizźÄődott. Az idegenforgalmi adó
előirányzat túlteljesítését a gazdasági fellendülés okozta. A telekadó bevétel novekedést az év
kcjzbeni adófelderítések eredm éĺyeńék.

Egyéb kozhatalmi bevétel szabáIysértési, helyszíni és egyéb igazgatási bírság címen 3.200 e

Ft előiľány zatta| szemben 5'47 0 e F t r ealizálódott.

Felhalmozási és tőkeielleeű bevételek
A felhalmozási bevételek teljesítésén belĺil az íngatlarlok étékesítését jogcímenként a 3. sz.
szöve gkö zi tźlb|ázat r észletezĹ

3. sz. sztivegktizi táb|ázat
Me.: ezeľ Ft

A fenti szcivegközi táblázat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított előirányzata
9l,9Yo-ra teljesült. Az önkormányzati lakás és helyiség éľtékesítési bevételek együttesen
2I4.34I e Ft-tal haladják meg a módosított előfuźnyzatot. A bevételek nagyobb hányađa az
önkormányzati lakások és helyiségek ĺáľveľésen történő értékesítéseibő| szźtrmazik.
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Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Tetj. %

onko rman y zati lakások értéke síté s e 70 000 106 s61 r52,2

Arverésen értékesített lakások és
helyiséeek értékesítése

260 400 382 999 I47,1

onkormĺányzati helyiségek éľtékesítése 152 500 207 681 136,2

Lakásforgalmi értékkülönbözet 500 1 743 348,6

Coľvin Sétany teľĹileten lévő telkek
értékesítése

443 726 250 880 56,5

Leonaľđó 32. részterilet eladás 0 3 506

MAV lakótelep értékesítése 180 000 0

Balassa 3-5. ĺires telek éĺtékesítése 0 64 479

Osszesen: I 107 126 1 017 849 9I,9



A Corvin Sétány területen lévo telkek cseréjéből tervezett bevételeket bruttó módon, áfával
nĺjvelten tarta|mazza az e|oiráĺyzat' a teljesítésben aZ áfa műkcidési bevételként lett
könyvelve. Csökkentette a bevéte|t az e|őző években kapott előlegek visszaťĺzetése, mely
kiadásként lett megtervezve) de számvitelileg bevételt csökkentő tételként kell elszámolni.
Az évkozben a MAV lakótelep értékesítésének előkészítési munkáikezdőđtek csak eI, ezért
bevétel nem r ealizáIó dott.

Műktidési és felhalmozási célú támoeatások és átvett pénzeszkiizök
A működési és a fe|ha|mozási célú támogatások és átvett pénzeszkozok páIyázat iftjtln
kertilnek az önkormźnyzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pźiyźĺzaÍban
me ghatáĺ ozott feladatra kell fordítani.
AzönkormányzathozbefolytátveÍtpénzeszközok:

o múködési célú támogatások áI|aÍnháńaľtáson belĺilľől:
o mrĺködési célú átvett pénzeszkĺizök:
. felhalm ozásí céIu támogatások á|Iamháńatáson belülről :

o felhalmozási céIu átvett pénzeszkozok:

Az átvett pénzeszkozok rész|etezését a rendelet-tervezet 1/c. mellékl ete tarta|mazza.
A támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekben tetvezett Európai Uniós pá|ytnatí
p énzeszko zök a fe l adatok vé grehaj tás tlnak üteméb en kerĹilnek leutal ásĺa.

Felhalmozási és műktidési céIú támoeatási ktilcstiniik visszatérülése

A felhalmozási kölcsĺjnök törlesztéséből ĺisszesen 2].88I e Ft folyt be,3|,5%o-ka1 tobb mint a
mó do s ított előir tlny zat.
Kolcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a tĺjľlesztés:

4. sz. szövegközi táb|ázat

Az önkoľmányzat áIta|
vá|tozását az alábbi 5. sz.

nffitott hosszú |ejáratű felhalmozási
szö ve sközi táb|źnat tarta|mazza.

75.666 eFt
63.875 e Ft

1.654.069 e Ft
3.500 e Ft

kölcsönök źtl|omźnyának

5. sz. szövegktizi tá,b|ánat

Me.: ezeľ Ft
Megnevezés Módosított ei. Telj. Telj o/o

Helyi támogatás törlesztés 200 380 190,0

Munkáltatói lakásépítési
támosatás törlesztés

3 000 2 TI4 70,5

Társashazak t észéte nyúj tott
felúiítási célú kölcsön töľlesztés

18 000 25 387 14r,0

Osszesen 2t 200 27 881 131,5

Me.: ezer Ft
Megnevezés 2013. dec.31. 201.4. dec.31. vált. oÁ

Helyi támogatás á||omáĺry a 5 703 5 323 93,3

Munkáltatói lakásépítési
támosatás állománva

10 686 8 278 ,7.7 Ą

T ár sasházak r észét e nýj tott
felúiítási célú kolcsön állománya

46 218 68 172 147,5

T2



Lakás és helyiség elidegenítés 868 740 839 805 96,6

Osszesen 931 347 921 578 98,9

Kiadások teljesítése

A kiadásrrk f2.433.923 e Ft clsszegű rrrr5dosított e|ĺciľállyzatálrak 70,4al,o-a teljesült 15.783.331
e Ft összegben. A módosított e|őirtnyzaton belül a kötelező feladatok aráĺya 48,3%o, az
önként vźiIa|t feladatoké 50,80Á, az á|Iamigazgatási feladatoké 0,9oÁ.

A 2014. évi költségvetési ľendeletben meghatározott címľend szerinti kiadási e|óirényzatok
telj e síté s ét a rendel et-t erv ezet 4. mę l l é kle te tarta|mazza.

A kiadások alakulása eloírźnyzat csoportonként és címenként:

Személvi iuttatások

A rendelet-tervezet 4. melléklet ađatai a|apján a személyi juttatások módosított előirtnyzata
75,1oÁ-ban, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźi1áruIási adóé 6I,3Yo-ban került
felhasználásľa.
A bérmegtakarítás egy tésze feladattal teľhelt, melyet a pénzmarudvźlny elszámolása
jogcímenként1arta|maz.

A címĺendben szereplő feladatokonaz időaľanyos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:
- A 11101 címen a tisztségviselők és bizottságok saját kereteinek fęIhaszná|ása, bíráló

bizottsági tagok ďíjazása kerül elszámolásĺa, a teljesítés 97,3yo, a maraďvány az
árhi;ző dő ki fizeté s ek f ędezete.

- A nemzetkozi kapcsolatok címen minimális reprezentációs felhasználás volt abo|gár
dele gáció fo gadásźtr a.

- A 1 1104 címen aTílzoltőparancsnokság és a Rendőrség a|kalmazottainak rendvédelmi
jutalma 2014. decembeľben kifizetésre került, de 2015-ben jelenik meg a
béľterhe 1é sb en, ezért a mar adv źlny fel adattal terhe lt.

- A 1I20T címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokon a tanévnyitő
iinnepségen bizto sított rcpr ezentáció j elenik me g kiadásként.

- A 11301 címen keriilt elszámolásľa a TAMOP-5.6.I-C-fi|I-20II EU-s pá|yazat
személyi jellegű kiadásai, a maradvźlny fe|ađattal terhelt.

- A 11604 cím a KMOP-5.IlB-12-k-2012.0001 MNPIII. EU-os pá|yázat e|őfuányzatát
tarta|mazza,amarađvźlnyazźńhtlződófeladatokatťĺnanszítozza.

- A 11605 címen az elóitáĺyzat aYtNIoP-4.3.2lAl13-2013-0001 Auróra utcai rendelő
EU-s pályázat oĺtĺészéttarta|mazza, afeladat megvalósítása2}tí-tę áthilzőďik.

- A 11706-02 címen ĺlnkoľmányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj keriilt
tervezésre, a mar adv ány feladattal terhelt.

Doloei kĺadások

A dologi kiadások összességében kamat kiadások nélkül 67,8%o-ta teljesültek, cimeł.lként az
alábbiak szerint:

- A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a marađvány kötelezettséggel
terhelt.

- A nemzetközi kapcsolatok címen fe|hasznáItlsként a reprezeĺtáciő áfája jeIentkezik.
- PR tevékenységek cím e|óirányzatán amaradvĺĺny feladattal terhelt.
- onkoľmćnyzati rendelet szerint adható kitűntetésekhez tervezett e|oirányzatok

fe|hasznáIźlsra kerültek.
- A tagsági díjak előiľányzaton nincs maradvány.
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A helyi és központi adik címen elszámolt kiadás a nettó áfa beťĺzetés (fordított áfa,
befizetnedő áfa, visszaigényelhető áfa) összegét tartalmazza. Az e|oirányzatok bruttó
módon az adott címeken szerpelnek.
A pérumarađvány címen a koltségvetési támogatás elszámolásából szátmaző
befizetési kötlezettségek szerepelnek.
oktatáshoz kapc so lódó feladatokon a telj esítés 5 8,4Yo - o s.

A szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgtitatások címen kĺitelező feladatként a
pszichittriai betegek nappali e|Iátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona
feladatellátása, valamint azltcai szociális munka, mint kivásárolt szolgáltatás költsége
jelenik meg. Ezen a címen kerül elszámolásra a TAMOP-5.6.1-C-1yI-20I1 EU-s
pá|yázat, melyet a ľendelet-tetvezet 4/f. mellék|ete rész|etez.
A kozhasznúak foglalkoztatása címen a felhasználás a Magdolna u. 20. szźtm a|atti
helyiség rezsiköltségeit tartalmazza. A 2014. évi első négyhavi szolgá|tatási díj nem
kerĺilt elszámolásra.
A szociális és gyermekvédelmi segély címen a postaköltségek kerülnek elszámolásľa.
Környezetvédelem e|őfuányzatterhére a fák fenĺtartására/gondozásáravolt kifizetés.
Końisztasági feladatokon beltil az iIlegá|isan kihelyezett hulladék e|száI|ításáĺa 8.993
e Ft keľült kiťlzetésre a Fővaľosi Közteľület Fenntartó Zrt-ve| kötott szerzoďés alapján.
A közterületi feladatokon a felhasznáIźts 9,7%o, a közteľület foglalás miatti áfa
befizetés nem itt, hanem a 11108-01 címen kerĹilt elszĺímolásra. Utcanév tábIákĺa
2.735 e Ft került kiťrzetésre.
A közvilágítás címen a kaľácsonyi díszkivil ágítás Iett tervezve, a maľadvany feladattal
teľhelt, 20 1 5-ben keriilt kifizetésre.
Kátyú kánaf}I4. évben 227 e Ft került kiĺrzetésľe.
A Teleki téri piac dologi kiadási e|óirźnyzata tartalmańa az ideig|enes és az uj piac
kiadásait is. Az új piac költségeinek teľvezése becsléseken alapult, a teljesítés 30,5yo.
A vagyongazđáIkodás, elidegenítés, vagyonnyilvtntartás címen a fęlhasznáIás 73,IoÁ,
a vagyonkatasńer karbarúartźlsára, a piaci éľték megźilapításaľa, illetve hatósági
díj akĺa töľtént kifizetés.
A törzsvagyon kaĺbantarttsa, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat a rendelet
tewezet 4la. számu melléklete rész|etezi.
Alakőhźz miĺködtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/b. melléklete taľtalmazza. A

kötelező feladatokon a2.837.869 e Ft dologi kiadási e|óirtnyzattal szemben 2.052.409
e Ft került fę|hasznáIásra. A koz:d'zemi díjak módosított előirányzattnak 69,9Yo-aIett
kifizetve 20l4-ben. Ennek egyik oka az, hogy a szolgtůtatők jelentős késéssel
száritnnak, a másik, hogy az e|őiráĺyzat túl lett tetvezve.
Az áfa befizetés tényleges összege nettó módon, a 11108-01 címen került
elszámolásra. A Kisfalu Kft. đíjazása és a karbarfiartźtsi előirányzatok marađvtlnya
feladattal teľhelt, a kifizetések 2015-re áthűződnak. A lakás és heIyiségóvadék
visszaťlzetése előirányzat nem az éves szfüséges e|oirányzatot tartalmazta, hanem a
2014. év előtti számviteli szabá|yok szeľinti összes beťlzetett, fiiggő bevételként
elszámolt óvadékból a vissza nem fizetett ĺisszeget. Az onként vállalt feladatok dologi
e|óirźnyzata 66,2oÁ-a lett felhaszná|va. Nem volt teljesítés az épuletek közĺisségi
elektromos háIőzatának áta|akítźsa, az épi|etek őrzése előirźnyzaton, valamint a Kőris
u. 35. éptiletrész bontása, illetve az tiľes lakások la|<hatővá tétele, komfortosítása
e|óirányzatokon. A telek éľtékesítések elmaradása miatt sem aZ tfabeťĺzetésre' sem a
bonyolítási dij kiťĺzetéséľe nem volt szükség.
A REV8 Zrt. bonyolításában végzetĺlakás-rehabilitáció és Corvin- Sétány Pľogľam
felhalmozási, felújítási és dologi. kiadásait a rendelet-tetvezet 4lc. melléklete
tartalmazza. A kiadásokon belül a REV8 Zrt. đíiazźsaru 16,814 e Ft keriilt kifizetésľe.
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- A 11604 címen az MNPIII. projekt kiadásait a ľendelet-tervezet 4/d' melléklete
tartalmazza.
Szoft programok
20I4-ben a közösségi, szociális, bűnmegelőzési és foglalkoztatási alprogramok
keretében aTámogatásiSzeĺzőđésben vállalt pľojektelemek megvalósítása valamerrnyi
proj ektelem esetében zaj|ott.
Program Alap
2014. elso felében a 3. pźiyázati fordulót követően a Ttlmogatásí Szerződések a
nonpľoťrt szervezetekkel megkĺitésre kerültek, a II. félév soľán a minĹpľojektek
elszámolása volt folyamatban. Az 50 millió forintos páIyázatikeret 54%o-a a projekt
első felében lekötésľe, felhasználásra kerĹilt. 2014' október 1-jén került meghirdetésre
a 4. pá|yázati forduló, amelynek beadási határideje 2015. jaĺuár 31. volt.

- a 1 1605 címen a kiadásokat a rendelet-tęwezet 4le. melIéklete taĺtalmazza:
o a Teleki téri piac dologi kiadásaiľa az iđeígIeĺes piac konténereinek bérleti

ďíjára tclrtént kifizetés.
o az EIJ Belvaľosa Projekt II. kiadásaiban nagyobb részt a RÉvg Zrt. rész&e

bonyolítási díj lett elszámolva
o a KMOP-4.3.2lA-I3-2013-0001 azonosító számll,,Józsefuaľosi Egészségiigyi

Szolgźiat komplex fejlesztése'' című projekt megvalósítása során kozbeszerzésí
díj és hirdető táb|ák koltsége kenilt kifizetésre.

- A védelmi feladatok elohányzat teľhére 256 e Ft értékben élelmiszervásárlás lett
e1számolva.

- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előiranyzat terhére a tervtanács díjazására,
értékvédelmi tábláWa, illetékĺe, golyónyomós tábla kihelyezésére, téľinformatikai
rendszer karbantartásźra és kerĹiletfejelesztési koncepció készítésére tcjľtént
felhasználás.

- A II704 címen tervezett e|őirányzat a gyermekorvosi ügyelet e||átástt, valamint a
fogászati ellátás kivásárlását ťĺnaĺszírozza. Afe|haszntiás folyamatos és egyenletes, a
maradváný kötelezettség teľheli.
Itt keriilnek elszámolásra ahttziorvosok rezsiköltségeinek átváIlalása miatti kifizetések
is. A tervezett 20.000 e Ft-tal szemben afęIhasználás 1 1.978 e Ft.

- a |1705 címen a társasházi ťeliĄítźtsi kölcstjnĺjk túlfizetéseinek visszautalása kerĹilt
elszámo1ásľa.

- A 11706-01 címen a dęcemberi hőszo|gźlltatźs ďíjźnak kiťĺzetése áthúzódott 2015.
évre.

- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek közott a könywizsgálat díja, jogi
és szakértői díjak' a kozbeszerzésí díj, kozbeszeruési biztosíték visszafizetése,
vagyonértékelés, bankköltség' peres eljaľásokban ťtzetetĹkáľtérítések. Ezen a címen
kerül elszámolásra az AROP-3.A.2-2013-2013-0023. számíEU-s páIyźzat, melynek
kiadásait a ľendelet-t etyezet 4/f. melléklete tész|etezí.

Műkiidési és felhalmozásĺ célrĺ támoeatások

A mfüodési és felhalmozási célra túadolt pénzeszkozok előirányzattnak teljesítését
támogatott szervęzetenként, célonként a rendelet-tervezet 1/d. melléklete taľtalmazza. A
pénzeszkozok túaďása a képviselő-testület áIta| jóvahagyott összegekben a céloknak
megfelelően töľtént. Az önkormányzat költségvetéséből átadottpénzeszkĺjzök:

o működési célú támogatások źi|anháztaľtáson belülre
. mfüĺjdési célú támogatások á||aÍnháztaľtáson kívülre
. felhalm ozási cé|u támo gatások á||aĺĺhá^aľtáson b elülľe
. felhalm ozási cé|il támo satások á||amhánaft áson kívĹilre

72.126 eFt
847.606 eFt
20.139 eFt

335.306 e Ft
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Ellátottak pénzbeni juttatásai
6. sz. szövegkiizi táblrázat

A fenti táblźuat szerint az e|Iźtottakjuttatásai előfuźnyzata83,ZoÁ-banfelhasznáIásra kerĹilt.
A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997.
évi XXXI., a szociá|is támogatások köľét és métékét a szociá|is ígazgatásról és szociális
ellátásokĺól szóló 1993. évi III. törvény szabá|yozza. 20|4. januáľ 1. napjátőI
jogszabáIyváItozásbő| adódóan új szociális és gyermekvédelmi támogatásokat szabá|yoző
rendelet kertilt bevezetésre. Az eseti jellegtĺ tĺĺmogatások (átmeneti segély, rendkívüli
gyeľmekvédelmi támogatás, temetési segély) tjsszevonásra keľültek és tjnkoľmányzati segély
formáj źlb an kerĹiltek me géi|apítźs a.

A fenti tábIázatban szereplő önkormányzati segé|yen belül étkezési támogatásra 27I e Ft
került fe|hasznáIásra 17 fő részére, táboroztatási támogatásban 886 fő részesült 2.863 e Ft
összegben, az e|so osztályosok részére 1.385 e Ft éľtékben kerĹilt tanszętvásárlási utalvány
kiosztásra, valamint eľzsébet utalványt 9.975 e Ft értékben kaptak a rászoru|ők. RendkívĹili
gyermekvédelmi támogatásban 1 5 5 3 fő részesült.
Rendszeres szociális segélyben 464 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 1953 fő,
normatív lakásfenntartási támogatásban 2299 fő, adósságcsökkentési támogatásban 717 fő
részestilt'

Me.: ezer Ft
Megnevezés Módosított

e|őiránvzat
Teljesítés Te|j."Á

Rendszeres szoc. segély tzf 634 104 549 85,3

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 356 9r3 279 04r 78,2

Lakásfenntaľtási támo satás normatív 82 902 59 r73 JI,4

Egyéb lakhatással kapcsolatos pénzbeli
e||átás

f2 147 18 605 84,0

Adósságcsökkentési támogatás 83 430 78 375 93,9

Atmeneti pénzbeli segély 69 689 66236 95,0

RendkívĹili gyermekvédelmi támo gatás 32 613 32 434 99,5

Rendszeľes gyermekvéđ. kedvezmény 92 63 68,5

Köztemetés T6 115 77 743 110,1

Kozgyőgye|Iátźs 9 407 7 492 79,6

onkormányzati segély 18 605 14 495 77,9

Pénzbeli kárpótlás 4

ovođánatási támogatás I 040 1 010 97,1

osztondíj 3 000 2250 75,0

Osszesen: 818 s91 681 466 83,2
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Megnevezés Mó,d. előiránvzat Teliesítés Teliesítés 7o-a
Taĺsasházi kölcsön folvó sítás r00 181 47 341 47.0
Osszesen 100 787 47 341 47.0

Onkormányzat által társasházak részére nvúitott kiilcsiiniik. adott támogatások
7. sz. szövegközi táb|ázat

Me.: ezer Ft

A Táľsashazi PáIyázatokat Elbíráló Munkacsoport f}L4-ben összesen I02 társashźn
páIyázatát birá|ta el, melynek keretében 87.64I e Ft vissza nem téľítendő, 74.]52 e Ft
visszatérítendő támogatás került megítélésre. A 2014. évi előiľányzatbóI7.606 e Ft nem lett
felhasználva.

Felúiítási kiadások

A felújítási kiadások összességében 37,8 Yo-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet lla.
melléklete tarta|mazza. A teljesítési adatok nem taľtalmazzźlk a fordított áfa összegét.

. Corvin Sétány Projekt: a kozteľületek felújításának előiráĺyzata a projekt |ezárása,
átütemezése miatt átcsoportosításľa keľült.
. A LÉLEK lakások felújítása megtörtént.
. Márkus Emília utca megnyitásra került aPtákőcziiftirźnyábaZ)I4 márciusában.
. KEOP energetikai páIyázat öĺľész: A Nemzeti Fejlesztési Ügynokség f0I2. december
IZ-én, KEoP-201f-5.5.0lA kódszámon páIyázati felhívást tett kozzé a Környezet és
Energia operatív Program ,,Epületenergetikai fejlesztések és kozvilágitás
energiatakaľékos átalakitásď, címmel. A Képviselő-testiilet a I5l20I3. (I.23.) számu
hattrozatában döntött arról, hogy a pźllyázaton indul az alábbi épületek energetikai
rekonstrukciój a célj ából :

- Naprafoľgó Napkcizi otthonos ovoda (Tolnai L. u.7-9.)
- Szźzszorszép Napkozi otthonos ovoda (Szuzu.2.)
- Váľunk Rád Napközi otthonos óvoda (Csobánc u. 5.)
- Budapest Fővaros VIII. kenilt lőzsefvárosi Polgármesteri Hivatal (Baross u. 63-67.)
Jogi szakértői-közbeszerzési feladatok el|átźsára vonatkozó megbízási szerződés 2014
februárjában megkötésre kenilt. A tervezési és kivitelezési munkákĺa vonatkozó
kozbeszerzés elhuzódása miatt. akivite|ezési munkák 2015.II. negyedévében kezdődtek
el, mintegy 2-3 hőnapot vesznek igénybe.
. MAV lakótelep felújítása: aZ elektromos háIőzat és kozv1|ágítźts kivitelezése
befejeződött, aviz- és a csatomaháIőzat felújításanak legnagyobb része is elkészült.
. Tolnai u. 2I. szám alatti épület és lakások felújítása: a lakőhźn helyľeállítási
munkáinak nagy része elkészült.
. otpacsirta, Reviczky utca és jaľda felújításabefejeződött.
. Alföldi és Sarkany u. felújítása a II. félévben megvalósult.
. Horánszky u. Bölcsőde felújítása: a kivitelezés 2014. szeptember hónap elején
befejeződött.
. Káptalanfüredi Gyermekiidülő felújítása: a felújítást a Képviselő-testiĺlet a következő
évekĺe átitemeńe, a fedezet elvonásra kerĹilt.
. Sárkány utca közvilágítás fejlesztése 2014. szeptembeľben befejeződott.
. MNPIII. Projekt: A kiadásokat az e|őterjesztés 4ld. me||éklete részletezi, meIyben a
teljesítési ađatok a fordított áfa osszegét is tartalmazzák.
onkormányzaítulajdonbanIévőbérházakfelújítása
A 20|3. novembeľ 11-én a Magdolna Negyed 2013 Konzoľciummal megkötött
keretmegállapodás keretében a konzu|tációs eljárások lefolyatásra kerültek. A 4. és ].
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csomagokban lévő háľom éptilet kivételével valamennyi bétház esetében a kivitelezési
munkák 2014. évben befejeződtek'

Kcizterületek fejlesztése keretében befejeződĺĺtt a programnak megfelelően aKIlZ,KIl3,
K4, K5 - Magdolna utca, Bauer Sĺĺndoľ utca, TelekitéÍ 75-25, Piac körüli csomópontok,
közterületek, aK2 - FiDo tér, aK3 -Ká|váriatér és a KI|I - Teleki tér kivitelezése.
. EUBII projekt: az utak, koztér kialakítások műszaki dokumentációi rendelkezésre
állnak, a kozbęszerző cég nem kertilt még bęszęrzéste. A kĺjztęrület-alakítási
koncepcióterv és a turisztikai tanulmány beszerzése sikeresen lezajIolt, a dokumentáció
|e szá|lításra kerĹilt.
. Auróra utcai rende|ointézet felújítása: A kiadásokat a rendelet-tervezet 4/e. melléklete
részletezí. A projekt jelenlegi osszköltsége 1 509 830 522 Ft, melyből uniós támogatźs
970 000 000 Ft, onkormányzati saját forrás 254 550 000 Ft, beliigyminisztéľiumi
támogatás 285 280 522Ft.
20|4. évben a kivitelezésre vonatkoző kozbeszerzési eljarás kertilt lebonyolításra,
melynek eredményeként 2015. január 9-én aváL|alkozási szeľződés aláírásra került. 2014.
január l-jétől a projektmenedzsment szervezet felállítása megtörtént, feladatukat
folyamatosan ellátjak. A kivitelezés összkĺjltsége bľuttó 1 266 759 63f Ft.
A projekt tarta|mazza orvosi eszk<jz<jk és bútorok beszerzését is összesen bruttó
54 891 940 Ft összegben.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások osszességében 79,5o/o-ra teljestiltek, címenként a rendelet-tervezet
1/b. melléklete taľtalmazza. A teljesítési adatok nem taľtalmazzźk a foľdított áfa összegét.

o A képviselők részére a számítástechnikai eszközök és a tisztségviselők részéte
tcĺrténő gépkoc sik beszeľzése áthilző dtak 20 I 5' éw e.

o A JKKSZ Kft-től megvásarlásra keľültek a Kft. eszkozei, részletekbenťlzetiki az
onkormányzat.

o A tęrvezettviráglartő oszlopok és zász|őrudak beszerzésľe kerĹiltek.
o 13 utca közvilágítás építése: a 13 utcźhoz kötőđó tervezési munkák végszám|ája

(az egyes útszakaszokľa vonatkozó nyilatkozatok és engedélyek hianya miatt)
egyelőre nem került benyújtásra.

o Guttenberg tér 3.-Rökk Szilĺĺrd u. 3. ingatlan megvásárlásra keľült, a teljes
vételfuat kífizetÍe az onkormányzat, de az előleg nem lett végleges kiadásként
elszámolva.

o A Pitypang óvoda bővítésének tervezése árhűződik}}Il. éwe.
o Népszíĺ.lház u. 38.IIl6la lakás visszavásźtIása: a visszavásárlás csere szerződés

keretében megtörtént, ďe pénzfoľgalom nélküi tételként kerĹilt a könyvekbe.
. Vajdahunyad u. 5. sz. alatti telek vásarlás: a telket nem vásárolhatja vissza az

cinkormány zat, az e|oír ány zat elvonásľa keľült.
o A Kőľis u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében aZ eredeti állapot

helyreállításával kapcsolatos jogi e|jtrás befejezőđott, az e|őfuányzat đologi
kiadáson szerepel.

o Corvin Sétány Pľojekt: a kĺjzműtervezések 2015. évre áthuzőđnak.
o Teleki téri piac: azuj Teleki téľi Piac kivitelezési munkáinak befejezése és az

źúađás az év első felében megvalósu|t. Az év folyamán többlet munkaigény merült
fel az épülettel kapcsolatban - aľusító pavilonok kivitelezése,haszná|atbavételezés
során két szakhatóság is feltételt szabott újabb munkák e|végzésére _ melyek év
végére elkésztiltek.
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. Téľinformatika: 2013. évi beszerzés volt, a kifizetés 20I4-rę áthuződott. Az
elóiáĺyzat a szoftver követés feđezetét. is tartalmazta, me|y dologi kiadásként
keľült elszámolásra.

Kintlévőség _ adósállomány alakulása 
8. sz. sziive gközi táb|źnat

ezer Ft

Megnevezés 2013. dec. 3l-én
fennál|ó hátra|ék

2014. dec. 31-én
fennálló hátľa|ék

Hátralék változás
2014/2013. évi

záró

Lakás forgalmi éľték 3 450 3 450 100,0

Parkoló megváItás 9 572 9 572 100,0

Helyiség óvadék 618 618 100,0

Insat1an.haszn.e|őzó évi hátralék 3 743 3 743 100,0

Helyiség béľleti díj 141 034 786 679 105,3

Helyiség szemétszállítás 25 305 27 146 r07,3

Egyéb bérleti díj T7 184 14 981 87,2

Helység vízdíj s0 470 52 877 104,8

Egyéb adósok, vevok 86 607 135 9f1 156,9

Lakbér 673 r54 726 374 107,9

Lakás szemétszá|lítás 166 8s2 175 948 105,5

Lakásvizdíj 528 6',71 558 395 105,6

Központi fiités bérl'díj 49 823 48 878 98,1

Lakbénel.kapcs. egyéb 8 513 t0 251 120,4

Helyiség f,ĺtési díj 1 286 2 t22 165,0

Pótlék 115 645 305 696 114,0

AdóbÍrság s58 4 t30 740,1

Epĺtményadó f07 474 370 194 178,4

Telekadó 4 708 r0 20'7 216,8

Gépjárműadó 354 107 t34 s30 38,0

Adóoszt.ált.behajt. egyéb bev. s3 393 29 247 54,8

EIőző évi idegen bev. r6t 77s 153 588 94,9

Idegenforgalmi adó 4 790 2 9tl 60,8

Ipaľtĺzési adó 8ll0
Osszesen 3 334 732 3 575 568 107,2

A könyvekben kimutatott hátralékok állomanya _ éľtékvesztés nélkül - cisszességében2013.
évhez viszonyítva 7,2%o-ka| növekedett. 20I4-tőI megosztva, a helyi ĺĺnkormányzatok
mutatjak ki a forľásmegosztás arányábarl az iparuzési adó és annak késeđelmi pótlék
hátra|ékźĺ, amely növekedést eľedményezett. A gépjarmíl adőhátra|ékot is meg kellett osztani
a ľészeseđés arźnyában, ezért csokkent a hátra|ék. Növekedtek a lakbérhátralékok és a
kapcsolódó közuzemi đíjak, ĺisszességében 6,5%o-kal. A helyiségbérleti díj hátľalék az át|ag!őL
kisebb mértékben növekedett, összességében 4,9Yo-ka|. Az építményadó és a telekadó
vonatkozásában a nĺjvekedést egyrészt az okońa,hogy az engeđé|yezett részletfizetések 2015.
évre is áthuzőđtak, másrésń. jelentősen megnőtt a felszámolási eljaľás alá esett cégek sztĺma.
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f0L4. évben az a|á,ňbi ktiveteléseknél keľiilt e|számolásľa értékvesztés, aZaZ a k<jvetelések
rea|izáIásaaze|számoltéĺékvesztés összegéignagy valószínűséggel nem várhatő.

o Epítményadó
. Gépjármű adó
. Késedelmi pótlék
o Telekadó
r lc1egenforgalmi acló
. Egyéb adójellegű bevételek
. Adóbírság
. Iparuzési adó
. Parkoló megváltás
. Helyiség bérleti díj
o Helyiség víz-csatorna đíj
o Helyisé g szemétszállítás
. Lakbéľ
. Lakás szemétszá||itás
. Lakás vizđíj
o Lakásbérlet frĺtési díj
o Továbbszámltzott szo|gáItatás
o Lakás forgalmi érték
. Helyiség óvadék
o Ingatlan hasznosítás
. Egyéb adósok

Osszesen

77.803 ęFt
103.348 e Ft
229.505 eFt

606 e Ft
15eFt

22.270 eFt
2.f25 eFt
1.626 eEt
9.572 eFt

119.672 eFt
9.739 eFt
5.335 e Ft

191.400 e Ft
48.966 eFt

256.918 e Ft
12.733 eFt
4.113 e Ft
3.449 ęFt

15eFt
2.191 eFt

279 eFt
Í.242.927 eEt

A számviteli töľvényben foglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet
kimutatni, an' hite|ezési vesáeségként kell elszámo|ni. 2014. évben az eloterjesztés 2. sz.
mellékletében részletezett behajthatatIan ktjvetelések keľĹiltek a könyvekből kivezetésre.
Helyiségbéľlettel kapcsolatos behajthatatlan követelés összege 59.433.930,- Ft, lakbénel
kapcsolatosé 20.304.190,- Ft. A behajthatatlanság ténye minden esetben bizonyított volt
A tĺjrlés jogcímei: elévĹilés, fe|szźĺmolás, a bérlő elhunyt, kisösszegrĺ, melynek behajtása nem
gazdaságos.

t2000 cím: Polgármesteľi Hivatal
A bevételek és kiadások teljesítését címenként a rendelet-tervezet 4. melléklete rész|etezi.
A bevételek 1.903.178 e Ft módosított e|őirányzataI.643.933 e Ft-ra, 86,4Yołateljesült, meľt
az tjnkormányzati támogatás módosított e|oirźlnyzatabőI235'425 e Ft nem kertilt leutalásľa. A
kozhata|mi bevételek teljesítése 5I,6oÁ-os, az intézményi múködési bevételeké 1564,8Yo-os.
A tc'bbletbevételek atovźtbbszámlźnotĹkonjzemi díjakból, telefonhaszná|atbő| származnak.
Átvett pénzeszköz a Hivatalhoz a Munkaügyi Kĺizpontból kozfoglalkońatás ťĺnanszítoztlstra
66.572 e Ft és 2014. évivá|asztásokľa 32.337 e Ft érkezett.

A kiad ás o k ö s szes ség éb en 83,3Yo-ra telj esĺiltek.
A személyi juttatások és a munkaađőt terhelő jarulékok és szociális hozzájárulási adó
elókányzat felhasználása 90,6yo' illetve '9I,6%0, A dologi kiadások 63,9%o-a kenilt
f elhasznáIásra, c ímenk ént az al áb biak szerint :

- Az építésigazgatási feladatok előirányzatźnak felhasznáIása nem tervezhető pontosan,
előľe nem lehet tudni a hatősági végrehajtások elrendelését és annak volumenét, a
teljesítés 26,8yo.
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- Az igazgatási tevékenység címen megjeleno kiadások az áIIategészségtigyi feladatok
elláttsához. hatósági zajméréshez, hatósági szakértői díjakhoz, tolmácsoláshoz
kapcsolódnak. A teljesítés 27oÁ, zajmérésre 24I e Ft, á|Iategészségĺigyi feladatokľa
104 e Ft került kifizetésre.

- Az anyakönyvi feladatok dologi eloiráĺyzata speciális nyomtatványok beszeľzését
szolgálja.

- A Hivatal műkodtetésére tervezett elóirtnyzatok felhasznáIása 62,7Yo-os. Az áthűződő
pénzmaruďvány osszege 28.584 e Ft, mely közüzemi dijakat, egyéb szolgáltatási,
karb arfiartási ki adás ok at ťlnanszít oz.

- Az informatikai feladatokon 6i,8oń-os az e|oitnyzatok teljesítése. A
szttmítástechnikai eszközök beszerzése maradt eI az e|őhányzattőI.

- I220I-03 címen kerültek elszĺímolásru aHívatal munkáját segítő tanácsadók, ügyvédi
dljak, ISo-val kapcsolatos kiadások, bankk<iltség, peres ügyek, foglalkozás
egészségĺigy költségei, a20I4' éviváIasńások koltségei. A felhaszná|ás 84,70Á.

- A nemzetiségi onkormanyzatok múkodtetése címen afelhaszná,lás 56,3olo-os.

A hivatali költségvetésből a vizesblokkok felújitására tortént meg. Beruhazási kiadás
keretében boľitékoló gép, vá|asńási fiilkék és a működéshez sztikséges számitástechnikai és

egyéb gépek beszerzése valósult meg.

A Hivatal eĺgeđéIyezett |étszáma tisztségviselők nélkül 2014. december 31. najan I82 fő, a
betöltött létszán 176 fő volt.

A Hivatal könyveiben kimutatott kĺjvetelésekből elszámolt értékvesztés:
. Építésigazgatás életveszély k<jtelezés f4.5I8 eFt
o Műszaki bíľság 2.598 e Ft
o Koz&dekű védekezés 418 e Ft
o Kcjrnyezetvédelmi bírság 674 eFt
. Egyéb bírság 953 e Ft

3 0000 J őzsefv ärosi Pa rkolás.iizem eltetési Szolgálat

Avárakoző helyek szttma2014. áprilisl5. napjátőI3.f27 ferőhellyelbőviilt, az ĺjnkormányzat
a többletköltségekľe (|étszámbi5vítés, a működési többlet költségek és az egyszeri jellegű
beruházások) a paľkolási bevételekből biztosította a fedęzetet. 2014.II. félévében belépett a
Nemzeti mobil paľkolási szolgtitattls. Az intézmény a jőzsefvárosi paľkolóhelyeken kívĹil a
kertiletben lévő Fővárosi onkoľmányzattulajdonát képező parkolók vonatkozásában is e|Iátja
a paľkolási feladatokat.

A költségvetési szerv eredeti elóirźnyzata 899.603 e Ft, módosított előirányzata I.258.285 e

Ft. A növekedés összege 358.682 e Ft, amelyet a 2013. évi pénzmarudvźny, az évközi saját

bevételének emelkedése és a béľkompenzźrciő indokol. A módosított előirányzat teljesítése
|00,8yo, ezen belül a saját működési bevétel teljesítése _ saját és fovaĺosi terĹilet esetében -
I0I,3 %o. A saját működési bevételi előirźnyzat év közben 79.749 e Ft-tal növekedett.

A módosított előiľanyzathoz viszonyítva a kiadások teljesítése 97,3yo, a2015. évre áthilzőđő
kötelezettségvállalásokkal egyÍitt 99,40Á. A személyí juttatások, a munkaadót terhelő
jarulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 96,8yo, a 2015' évre áthtlződő
kcjtelezettségvállalásokkal egytitt 97,7Yo-os. A dologi kiadások teljesítése 95,7yo, a2015. évre
áthtĺzőđő kĺjtelezettségvállalásokkal együtt I00%. A dologi kiadásokon belül a szoIgáItatási
költségek hźtnyađa a legmagasabb.
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Az intézmény az irányitőszervi elvonás és egyéb befizetési kotelezettségét teljesítette,
likviditása az év sotán kiegyensúlyozott volt.

A követelés állomány év végén 87.908 e Ft, mely az e|őző év1hez viszonyítva 4}oÁ-kal
emelkedett. A követelések a pôtdijtartozásokból adó dnak.

A költségvetési szerv engedélyezett Iétszáma 65 fő, ebből tires álláshely 8, zárő átlagos
statisztikai |étszáma 57 fo.

A parkolóhelyek számaz\l4.januáľ 1. napjan 4.939 db, ebből keľületi 4350 db, fővárosi 589
đb,20I4. december 31. napjan 8.166 db, ebből kerületi 7 .577 db, fővárosi 589 db.

Az egy parkolóhelyľe jutó kiadás (áfabeťĺzetés, elvonás és beruházás, fe|tĄítźls nélkül) 2014.
évben bruttó 97.388,6 Ft, havonta bruttó 8.II5,7 Ft volt. Az egy paľkolóhelyre jutó éves
parkolási bevétel bruttó 134.]6I,6 Ft, havonta 11.230'0 Ft.

osszefoglalva megállapíthatő, hogy az intézmény költségvetése biztosítotÍa a fedezetet a

felad atainak eIlátásźn a.

40100 Józsefvárosi Szociális Szolgáltatő és Gyermekjóléti Kłizpont

Azintézményben év közben jelentősebb feladatváltozásnemvolt. Az engedélyezett|étszźmla
migráns feladatok miatt 2 fővel emelkedett. Az lntézmény a Magdolna Negyed III. progĺam
me gvaló sít źsában i s j elentő s szerepet v tilaI.

Az eredeti kdltségvetési e|őirányzat összességében 9T6.435 e Ft, a módosított eIoirtlĺyzat
1.036.017 e Ft. A növekedés összege II9.582 e Ft, amelyet azelőzo évipénzmarađvźtny,a
béľkompenzáció, a szociális bérpótlék, a közfogla|końatás, valamint a Magdolna III.

pľoj ektben v aIő r észv étel eredmény ezett.

A működési bevételek teljesítése a módosított előiľanyzathoz viszonyítva összességében

I44,8oÁ. A túlteljesítés egyrészt az ellátási dijakná| rca|ízáIődott, a.téritési díj rendelet
módosításának hatására a díjťĺzetés taľgyhó elején van, másrészt az AFA visszatéľülésnél
keletkezett.

A finanszírozási bevételek teljesítése összességében 93,2%o. Az fuányítőszervi tźlmogatás

alulteljesítését részben a bevételi többletek, részben a kiadási megtakaľítások eľedményezték.

A módosított kiadási e|őirźnyzat teljesítése összességében 92,9%o' feladattal terhelt, źlthúződő
pénzmarađvźnyáva| egyiitt 95,90Á, a kiadási megtakaĺítás jelentős. A személyi juttatások, a

munkaadót terhelő jarulékok és a szocittlishozzájárulási adó teljesítése összességében93,3%,,

źńhuződőfeIadatta|teľheltpénzmaruďvánrryalegyűt95%o.

A dologi kiadási módosított eloirtnyzat teljesítése ĺisszességében 91,8%o, az źńhilződő
feladattal terhelt pénzmaraďvánnyal együtt 97%. Megtakaritást a kozilzemi díjaknál és a
vásárolt élelmezésnél ért el az intézmény. A kozuzemí díjak megtakaríttlstń tészbęn az enyhe
téI, a vásárolt élelmezés meglakarításźi az ellátottak, szo|gźitatást igénybevevők sztrrńnak
csökkenése indokolja.
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Az ellátottak pénzbeli juttatása címen a Gyeľmekek Atmeneti otthonban elhelyezetlek
zsebpénze kerül elszámolásľa' A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 26,8 yo,

amelyet az intézmény alacsony kihasználtsága eredményezett, valamint az,hogy aZ egy hónap
alatti el|átásban ľészesülőt nem illeti meg a zsebpénz.
A beruhźnás módosított előirányzatźnak teljesítése összességbeĺ 8I,4oÁ. A beszerzések
nagyobb htnyađainformatikai eszközökľe, szoftverekĺe és bioptron |tlnpákra irányultak.

A kiadásokon belül az önként vállalt feladatok arányazf,g oÁ, megoszlása az alábbi:

- Léleküáz, lélekpľogram 7,5 yo

- Családsegítés és Kozponti iľányítás 24,9 yo

- Gyermekjóléti Központ és Gyermekek Átmeneti otthona II,2yo
- IľJázi segítségnyújtás 35,8 oÁ

- Nappali,Ellátás I2,2%;o

- Idősek Atmeneti otthona és jelzőrendszeres hazi segítségnyújtás 8,4 oÁ

Az iĺtézmény engedéLyezett |étszźĺma 2014' december 31. napján I79 fő, zźrő átlagos
statisztikai létszáma 184 fő volt. Üres álláshelyek számadecember 31-én 8,5.

Az intézmények kihaszná|tsága egyik területen sem érte e| a l}}oÁ-ot.

A követelés állomány 2014. évben a térítésĺ díj rendelet módosításának eľedményeképpen
csökkent, Iejáĺt szti|ítői tartozź.s nincs.

Azintézmény éves költségvetése a feladatellátását színvonalemeléssel együtt biztosította.

40100-02 J őzsefvárosi Egyesített Błilcsődék

A költségvetési szervnél tartós feladatváltozás nem volt, de 2014. évben az eIoző évekhez
viszonyítva az iĺtézmény bonyolításában végrehajtott felújítások nĺjvekedtek. Az intézmény
engeďé|yezett létszáma a Biztos Kezdet Gyerek.ház feladat miatt 1 fővel hataľozott ideig
emelkedett.
Az eredeti ktiltségvetés előkányzata 528.851 e Ft, módosított eLőirányzata 659.589 e Ft. A
vá|tozás ĺisszege 130.738 e Ft, mely az ęrędeti e|oirányzat 24,7%o-a. A módosításokat a 2013,
évi pénzmaraďvány, a bérkompenzáciő, a szociális pótlék, a kozfogla|końatźs' valamint a
felúj ítás i, b eruhźuásí ir źny ítő szervi támo gĺás ok emel é s e inđoko lj a.

A mĹiködési saját bevételek teljesítése 76,6 yo. Az alacsony teljesítés az ellźltási és az étkezésí
díjaknál vo|t, az alacsonyabb igénybevéte|, va|amint a jovedelmi viszony miatti ingyenes,
vagy kedvezményes szolgá|tatás miatt. A bevételi kiesést kompenzźt|ta aZ élelmiszeľ
beszerzésen elért megtakarítás.

A ťrnanszírozási bevételek teljesítése 96,5yo az irźnyítoszervi támogatźs alulfinanszitozása
miatt.
A kiadások teljesítése 89,60/0, áthűződő pénzmaradvźnnyal egyutt 93,1o/o. A kiadási
meglakarítás nagyobb hanyada az étkeztetésnél és a közüzemi díjaknál jelentkezett. A
kozizemidíjakmegtakarításátrészbenakedvezoiďőjaĺáseredméĺyeńe.

A személyi juttatás módosított eloirányzatának és a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális
hozzájárulási adó e|őirányzatanak teljesítése összességében 92,5 oÁ, áthilzőđő feladattal terhelt

z)



pénzmaraďvárĺryal együtt 96,10/0. A megtakarítás aZ átmenetileg tiľes álláshelyekből
keletkezett. A dologi kiadások 8I,S%o-ra teljesültek, áthűzőđő feladattal terhelt
pérumarađvánnyal egyiitt 83,3oÁ-ra. Az alacsony teljesítést a bevételi kiesésnél említettek
indokoljak.

A beruházási előirányzat év közben 3.5i0,0 e Ft-tal emelkedett A teljesítés 52,Jyo, tÍhuződő
feladattal terhelt pénzmarađvánnyal egyiitt 95,5 yo.

A b erlhtzások a következok:
- Tolnai Lajos u. bĺjlcsőde sószoba kialakítása és ĺírnyékoló felszerelése 1.020,0 e Ft
- Baĺoss u. bölcsődék biĺonsági kamera és homokoző źlmyékoló felszerelése 831,0 e Ft.

Felrijításokĺa év kozben az iĺtézmény 9.660 e Ft támogatást kapott, a felhaszná|ása 93,5o/o.

A feladattal teľhelt, źtthtzőđő kcjtelezettségvállalás I.2I9 e Ft a 632 e Ft maradvánnyal
szemben.
Felújítások a következők:

- Horánszky u-i közösségi célú felújítás
- Hoľánszky u. 72 db fem gyermekágy felújítása
- Nagýemplom u. udvar, homokozó felújítása

5.100 e Ft
1.028 e Ft
2.900 e Ft

Az önként váIIaIt feladatok aránya a kiadások teljesítésébő| I2,2o/o, abevételekből 9,2%;o'

osszességében a bölcsődék feltĺiltĺittsége 90,5oÁ, ak1hasznáItság ennél alacsonyabb, 80 %-os
volt.
Az iĺtézmény sajátos nevelési igénytĺ gyermekek gonďozását is vállalta. Ezen gyermekek
felvétęle mialt a feltciltĺittség és a kihasználtság sem lehet 100%-os.

Az irĺtézmény engedéIyezeÍt létszźma 158 fő, átlagos statisztikai létszźlma 166 fő, taľtósan
tiręs álláshelye nincs.

Azintézmény éves költségvetése a feladatel|átásźt színvonalemeléssel együtt biztosította.

501 00 J őzsefvárosi Egészségiigyi SzolgáIat

Az íntézménynél feladatváltozás nem volt. Az épület felújítása a tźrgyévben nem kezdődött
meg, így a betegellátásban az előző évekhez képest csökkenés nem volt. 2014. évben az
iĺÍézmény egy felnőtt és egy gyermek haziorvosi szolgá|atot is ellátott és folyatódtak az
ingyenes lakossági egészségügyi szrĺľések, melyekre hatalmas a lakossági igény.

A koltségvetési szerv eľedeti e|őirźnyzaÍa 1.308.713 e Ft, módositott e|őirtnyzata I.582.453 e

Ft. A ncjvekedés összege 273.740 e Ft, amelyet a 2013. évi pénzmaradvány' a
bérkompenzáció, a saját bevétel és az oEP támogatás emelkedése eredményezett. A
módosított e\őirányzaton belül az oEP támogatás arźnya 8I,8oÁ, az eIóző évi pénzmaradvźny
atánya II,8 oÁ.

Az oEP tźtmogatás módosított e|őirányzata 1.294.698 e Ft, amely 100Yo-ban teljesült. Az
oEP támogatás tarta|mazza 69Yo-ban a jaľóbeteg és a gondozói, I1,I%o-baĺ az évkozi
béľfejlesztést, a rezidensek, nyugdíjas orvosok bérét és járulékait, 15,9oÁ-ban az egyéb
feladatokat. A saját bevételek 98,5 %o-ban teljesültek, ez 5.I2I e Fttal magasabb az e|őző évi
tény ađatnál, amelyet a szoIgáItatás igénybevételének növekedése indokol.
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A módosított kiađási eIóirányzat teljesítése 87,2yo, az áthuződó kötelezettségvállalással 90,9
%. 

^ 
módosított elóirányzathoz viszonyifrĺa a személyi juttatások és a munkaadót teľhelő

járulékok és a szociáIís hozzájárulási adó teljesítése 89,0olo, a dologi kiadások teljesítése
93,30Á, aberuhźĺzások teljesítése 25,2%o. Az átbtlzőđó kötelezettségvállalás összege 59.49] ,0 e
Ft. A dologi kiadáson belül a legmagasabb a közreműködő orvosok _ üres álláshely teľhére
foglalkoztatott számlás orvosok - ďíja,mely az összes dologi kiadás 46,4oÁ-a' Aberuházás
e|oirányzatatartalmazta afe|ujítás során terłezett klíma berendezések felszeľelését, azonban a
felújítás elhúzódása miatt nem valósult meg. Abęĺsházásból 10.000 e Ft értékben a RTG
osńáIyra UH beľendezést vásárolt az intézmény.
A kiadásokon belül a szemé|yi juttatás, munkaadót terhelő jáľulékok és a szociális
hozzájźru|ási adó ar ány a 7 2,9yo.

Az iĺtézmény takarékosan gazdálkodott, eń. mutatja az is, hogy minden évben igen magas a
szabad pénzmar adv ány ar áĺy a.

Létsztlmgazdálkodás:
Azintézmény engeđélyezett|étszźtma2gz fő, az át|agos statisztikai állomanyi létszám243 fő,
a taľtósan iires álláshely 38, akozfog|alkoztatottak átlagos |étsztlma 12 fő.
Az üres és a taľtósan üres álláshelyek betöltése az a|acsony b&ezés miatt nagyoĺnehéz, ezért
azínÍézmény a feladatellátás érdekében több álláshelyet szakmai szo|gźitatássalvált ki.

A költségvetési szerv k<jtelező és önként váIi.a|t feladatainak e||ttását költségvetése
biztosította, feladatelmaradás, sztilitői tartozás nem volt. Év végén a követelések állománya
2.I75e Ft, melynek beszedésére azintézmény a szrikséges intézkedést megtette.

7 2100 J őzsefv árosi Intézménym ű ködtető Ktizpont

Az intézményben jelentősebb feladatváltozts nem volt. A jogszabá'|yi vtitozás miatt az
engedélyez ett létszźlm emelkedett az uszođamesteri álláshellyel.
Az eredeti költségvetési előiranyzat összességében |.37|.063 e Ft, a módosított elóirt.ľryzat
I,736.596 e Ft. A novekedés ĺisszege 365.533 e Ft, amelyet nagyobb részben az előzo évi
péľzmaľĺadvźny, a bérkompenzáciő, a közfoglalkoztatás és az év kĺjzben meghattnozotÍ.
feladatokĺa kapott pótelőiľány zatok eľedményeztek.

A bevételi módosított e|őirźnyzat teljesítése 83,5%0, a sajźĺ miíktjdési bevételeké 94,4%;0. A
bevétel kiesés az étkeztetési téľítési díjaknál volt, mely abból adódott, hogy az igénybevevők
sztlma csökkent, tĺjbben bekerültek a kedvezményes, vagy az ingyenes kategőriába, továbbá a
tanításí sziinetek míatt az üzemeltetési idő kevesebb volt a tervezettnél. A térítési díjak
bevételi kiesését kompenzálj a az élelmezési kiadási megtakarítás. Bevételi többlet
realizáIődo|t a bérleti díjakból és az ÁFA ,,iss'atérülésbő1, mely némileg kompenzźita a
térítési díj ak kiesését.
Az uszoda bérbeadásábő| 2.22I e Ft bevételi t<ibblet, míg a sportsátor hasznosításából 2.000 e
Ft kiesés keletkezett. A bevételi kiesést a hasznosítási időszak csökkenése okozÍa, meľt a
többi időszakbaĺ és hétvégén is az iskolák, vagy az FTC utĺínpótlás kézilabda csapata
tartőzko đott a sportsátorban.

Irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatások teljesítése 77,7oÁ, az alulteljesítést a
kiadási megtakarítások indokolj ák.
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A kiadások a módosított előírtnyzathoz viszonyítva összességében 80,8%-ľa teljesültek, az
áthÍ;ződő feladattal terhelt pérumaradvánnyal egyĺitt 81,8oÁ-ra, Nagyon magas a kiadási
megtakarítás, melyet részben az eIIátottak számának csĺjkkenése, tészben pedig a hatékony és
takaľékos gazđá'Ikodás eredményezett.

A személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzźljźlrulási adó
teljesítése összességében 92,9%o, áthuzőđő' feladattal teľhelt pénzmarađvánnyal egyút 95oÁ,

A megtakaľítást az tires álláshelyek, és a feladatellátás racionálisabb szervezéséből adódó
tulóra kifizetés csökkenése eredményeńe (P|. munkaidő átfedések m.egsztintetése).
A dologi kiadások teljesítése összességében JI,3oÁ, áthűzőďő feladattal terhelt
pénzmaradvánnyal együtt 72,3 oÁ. Megtakaľítást a vásarolt éIe|mezésnél, a kozuzemi díjaknál
és a kaľbantartásnáI ért ęI az íĺtézmény, feladatellátás nem maradt el. A kaľbantartásokat az
intézmény saját alkalmazottaival |áttatta el a szükséges anyagok biztosításával, ezért l'obb
mint 12 millió forint megtakaľítás keletkezett. Az iskolákban és az óvodfüban a karbantartást
folyamatosarl végezték, de a nagyobb munkálatokĺa (festések, mázo|ások, burkolat cserék,
javítások, helyiségek kialakítása, udvarok tereprendezése, stb.) 22 telephelyen a nyárí
szÍinetben keriilt soľ. Az óvodákban a kötelező eszkozök beszeľzése és a helyiségek
kialakítása a Kincskeľeső óvoda tornaszoba kialakítása kivételével megvalósult, a fel nem
hasznáIt" e\őirány zat I I .24 I e F t.

A toľnaszobakialakítása jogszabályi koľlátok miatt hiúsult meg.

Biztosítói káľtérítésből a Molnár Ferenc Iskolában és a Mesepalota óvodában a csőtĺjrés
miatti helyreállítás megtörtént. Az iskola tĺjbb tanterme és a Mesepalota ovoda foglalkoztató
szobźĄais éiázott.

A KLIK a hasznáIati szeruodésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, a szakmai
feladatokľa fordított kiadásokat a költségvetési szervnek nem térítette meg, ezeket a

kiadás okat az onkoľm tny zat ťlnanszír o zta.

A felúj ítások telj esítése ö s szességéb en I 0 }Yo.
A beľuhazások teljesítése cisszességében 57,80Á. A beszerzések tárgyi és éven tul
elhasználódó eszkĺjzĺjkľe teť edtek ki.

A kiadásokon beltil az onkéntvá||alt feladatok atánya3,9 o/o, megoszlása az a|ábbi:
- Kĺizpont I3,4 yo

- nevelési intézmények és bölcsőde működtetése 27,7 yo

- oktatási intézmények működtetése 58,9 oÁ

Az intézmény engedéIyezett |étszźtma 20|4. december 31-én I57 fő, átlagos statisztikai
|étszáma 156 fő' tartósan üres álláshelye nincs.

Azintézmény költségvetése a feladatok el|ätćsfuabiztosította a költségvetési fedezetet.
Takarékos gazđá|kodással jelentős szabad pénzmaĺađvźny képzőđött. Az intézménynek
szá||ítői tarto zása, b ehai thatatl an kö vetelés e ninc s.
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72Í00-04 címtől a72100.t6 címig óvodák

Az óvodáknál feladatvźůtozás nem volt. A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvodának
f0I4. szeptembeľ 1-től 1 fővei emelkedett az engedé|yezett|étszáma bölcsődei feladatokľa.

Az eredeti koltségvetési előiľányzat osszege 999.802,0 e Ft, a módosított eIoirtnyzatáé
I.I39.520 e Ft. A novekedés összege I39.1I8 e Ft, amelyet a2073. évi pénzmatadvány, a
bérkompenz áciő, a közfo glalk oztatás eredményezett.

A módosított bevételi e|ofuányzatok teljesítése a ťlnanszírozási bevételekkel egyĹitt
ö sszességéb en 99,3 oÁ az ir źnyító szeľvi támo gatás alultelj esítése miatt.
A saját bevételek teljesítése összességében 393o/o, mely a továbbszźlmlźnásokbő|,
káľtérítésekből, valamint a szakiskolĺákkal kcitcitt képzések bevételeibőltevődik ossze.

Az ővodák kiadásai kizárőIag a szakmai tevékenységhez kapcsolódó kĺiltségeket tarta|mazztlk
(foglalkoztatottak költségei, szakmai eszkĺizök, szolgáltatások). A módosított kiadási
e|óirányzathoz viszonyítva a teljesítés összességében 94,90Á, źLthizőđő feladattal teľhelt
pénzmaradvánnyal egyiitt 9 6,40Á.

Megtakarítás az átmenetileg iires álláshelyek és ahiányzások miatt keletkezett.
A személyi juttatások és jĺárulékainak teljesítése összességében 94,8yo, árhíződő feladattal
terhelt pénzmaradvánnyal együtt 96,4yo. A dologi kiadások teljesítése összességében 680Á.

Abenlházźlsok teljesítése ĺjsszességében 92,2%0, me|y az egy éven túl elhaszná|ődő eszközök
(pl. vetítő, bútorok, felszerelések, játékok, konyhai, takaritő eszközök) beszerzésére irányult.
Az óvodĺíknak száIlítői tartozása nincs.

Az engeđéIyezett|étszźln2}I4. december 31. napjáĺ288,5 fo, az iires álláshelyek száma3.

Az óvodák f0I4. évi kĺiltségvetése a feladatok el|tttźsźhoz biztosította afedezet.

80000 Jőzsefvárosi Kiizteľület-feliigyetet ás Városüzemeltetési Szolgálat

Az intézménynél évkozi feladatválto zás nem volt. 2014. évben kiemelt feIadatai kozé tartozott
a közterületek felújítása, nagykarb antartása, az Úi ľeleki téľi piac mfüödtetése. Engedélyezett
Iétszáma év ktjzben arLagy létszámú közfoglalkozatás miatt 3 fóvel bőviilt.

Az intézmény eľedeti ktiltségvetési előirányzata I.702.070 e Ft, a módosított e|oirźnyzata
2.f73.92I e Ft. Az előirźnyzat vá|tozás összege 571.851 e Ft, ami tobb mint 33,6 Yo-os
növekedést jelentett. Jelentősebb módosítás a településüzemeltetési feladatoknál volt, mert az
onkoľmányzat k<iltségvetésében tetvezett Golgota téri, Hoľváth Mihály téri felújítások
bonyolítása, megvalósítása átkeľĹi|t az intézményhez. További növekedést eredményezętt a
pénzmaradvźlny, a szabad pénzmaradványból finanszíľozott közteľületek felújítása, a
bérkompenzáció és a kozfo gIa|końatźs.
A bevételi e|oírányzat teljesítése a módosított e|őirźnyzathoz
év r e źńhuződó kĺjtelezetts é gvál lalás aival e gyiitt 9 7,zyo.

Az irányítószervi támogatások módosított előiľanyzata 90,6
áthűződő kötelezettségvállalásokkal együtt 95,1 %oła. Az
p énzmar ađvány ere dm ény eńe.

viszonyítva 94,340Á, a 2015.

o/o-ra teljesült, a 2015. évre
alulteljesítést a magas a
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A kozhatalmi bevételek teljesítése l00,7yo mely a kĺjzteľület-felügyeleti tevékenység
bevételeit tartalmazza. A szolgáltatási bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz
viszonyítva 96,80Á.

Azintézmény év elején 4 db Grand Cherokee Jeepp gépjármúvelrendelkezet.,meIyből januáľ
hónapban 3 db-ot értékesített clsszesen 1.000 e Ft-ért, a felhalmozási bevétel eń.tafta|mazza.

A kiadási módosított e|oírányzat teljesítése összességében 75,4%o, źúh,(lződő feladattal terhelt
kötelezettségvállassal egytitt J8'1oÁ, a szabađ maradvány összege 326.263 e Ft. Az
intézménynél feladatelmaľadás nem volt, költségeit 2014. évben felĺiltervezte, a paľkok, terek
felújítási, kialakítási, nagykarbantaľtási tényleges költségei jelentősen eltétek a tervezett
koltségektől.

A személyi juttatás és a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźi1áru|ási adó teljesítése
összességébęn8I,5Yo, az áthllződó kötelezettségvállalásokkal együtt 83,7yo.
Az alulteljesítést a magas fluktuáció és az tires álláshelyek indokolták. Az tires álláshelyek
tartása a Magdolna Negyed III. projekt és a LELEK-Progľam folyamatosságanak
biztosításahoz kellett. A szabad maruđv áĺy ĺisszege 13 6.27 7,5 e Ft.

A dologi kiadások teljesítése összességében 49,90Á, az áthllzódó kĺjtelezettségváIlalással
egyiitt 54,5o/o. Azért alacsony a teljesítés, meľt az iĺtézmény költségvetési elóírányzatait
túltervezte. A parkok, teľek kaľbantartásćra igen magas tisszeg lett megtervezve, me|yet az
intézmény tárgyévben nęm használt fel (telepiilésüzemeltetés módosított e|óirźnyzatźnak
teljesítése 56,2yo). A kĺjzterületi feladatok ellátásának tervezésénél nem volt bázis adata az
intézménynek (kĺiztertilet-felügyelet és kerékbilincselési feIadatok módosított eIőirźnyzatának
teljesítése 43,7yo).

A téľfigyelő kamerarendszer múkĺjdtetése céljából a rendőrséggel kötött szerződésí díjakľa
tervezetÍ. módosított eloiráĺyzat teljesítése a 2015. évre źfthtlzőđő kifizetéssel egytitt
megközelíti a 100oÁ-ot.

A felújítási,beruhźzási módosított elóirányzat teljesítése összességében84,IoÁ-os, áthúzódó
kcitelezettségvállalással együtt 86,3oÁ.

Megvalósított beľuhazások, felúj ítások a követkęzők voltak:
- Tisztes u. játszőtér felújítása
- Hős-Luther-Szigetvari u. jaľdafelújítás
- Harminckettesek tere felújítás
- parkok, játszőterckfelújítása
- Teleki t& járdaszakasz felújítása
- Strázsa u. j árdaszakasz feliĄítása
- Hoľváth Mihály tér felújítása
- Hoľváth Mihály térharunĄáték kiépítése
- Golgota tér felújítása
- Mikszáth téri szökőkút felújítása
- éven túl elhasznáIődő eszközök beszerzése
- informat1kaí eszkijzök beszerzése
- térfigyelő kamerák és biztonsági kulcs beszeruése
- fekvőrendoľkiépítése
- áthűződó kiadások

19.045 e Ft
3.222 eFt
4.972 eFt

I52.345 ęFt
2.610 eFt
3.239 eFt

109.182 e Ft
12.598 e Ft
74.901eFt
4.958 e Ft
4.714 ęFt

439 eFt
3.864 e Ft
3.864 e Ft

10.578 e Ft
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Az I.114.078,3 e Ft kiadáson belül a kötelező feladatok ĺĺsszege 1.1f7.328,7 e Ft (aĺánya 65,8
oÁ), az önként vállalt feladatok összege 586.749,6 e Ft (aranya34,2Yo)'

Az iĺtézmény átlagos statisztikai Iétszáma 179 fő, az engeďéIyezetĹIétszám 84%o-a, az üres
álláshelyek szźlma 37, ame|y az engeďé|yezetĹ létszám 7],I%o-a. Az engedéIyezett létszźlm
2014. decembeľ 31. napján 2I3 fó.

A költségvetési szerv éves költségvetése biztosította afedezetet a feladatelltút;sra,likviditási
gond év közben nem volt.

ilI. Egyéb infoľmációk a f014. évi zárszámadási rendelet tervezette|
kapcsolatosan

Az onkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2014. éví
engedélyezett és átlagos statisztikai állományát a ľendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be.

Az Onkormányzat áůtal' f014. évben nyújtott ktizvetett támogatások összegét célonként a
rendel et-te w ezet 6 . sztľ.ní me l l ékl ete tartalmazza,
Az elidegenítési kedvezmény az önkoľmányzati rendelet alapján jźrő, 2014. évben a
vételárból elszámolt kedvezméný jelenti. Az íngyenesen vagy kedvezményesen bérbe adott
helyiségek kiesett béľleti dija a bizottsági határozat alapjtn járó béľleti díj csĺ]kkenéseket
Íarta|mazza.

A tervezett több éves ktitelezettség-vźlllalások teljesítési adatait a rendelet-tervezet J.
számű melléklete rész\etezi évenkénti bontásban.

Könywizsgálói j elentés
A kĺinywizsgáIői feladatokat a C.C. Audit Könywizsgáló Kft lźúja eI (1148. BudaĘest
Fogaľassi út.58, MKVK ig. sz.:00062.), a kĺlnyvvizsgálatot végzi: dr. Tasnádi Márta Eva
MKVK ig. sz.:005030.
A 2014. évi ztĺszźmladási ľendelet-tervezethez kapcsolódó könywizsgálói jelentés az
előterj esĺés 2. mellékleteként kerüI bemut atásra.
A könywizsgá||ő á|ta| fe|számított éves díj összege: f .895,6 eFt.

A 2014. évben új számviteli politika készült az Onkormányzatra, a Polgármesteri
Hivatalľa és a nemzetiségi iinkormányzatokľa a megváltozott számviteli szabá|yozás
mĺatt. A legielentősebb vá|tozás az értéke|ési elvekben ttirténto az łinkormányzat a
forgalom képes vagyonát nem piaci értéken szeľepelteti a ktinyvekbe.

A könyviteli szolgáltatás ktiľébe tartoző feladatok iľányításáért, vezetéséért felelős
személy adatai: név: Páris Gyuláné, szül. név: Pápai Edit, a.n.: Jakab Ella

2000. Szentendre
Ortorony u. 4.

Mérlegképes ľegisztrációs szám: 14638I
S zakterrilet : áI|anháztartási
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]éľ|ő neve

Ber-Ev Epítőipari Kft

Itatus Mode Kft*

Auto-Sun Kff

Auto-Sun Kft

Lem Moto Kft

Bérlemény cĺme

Weinerr Paintbďl SzolgáltatÓ Kft*

Nap u. 9

E.medical Kereskedelmi és

Szolsaltatő Kft

Kaĺácsony S. u
29.

E-medicď Kereskedelmi és

Szolsaltatő Kft

Pnĺler u. 56. 52
ÍÍĐ

E-medica] Kereskedelmi és

szolsáttatÓ Kft

Práteru.56. 134

mf

A FővĺíLrosi Tcirvényszek 47.Fpk.01-12-002036/24. szźmí,l'végzése alapjan a

cée a Césiesvzokból t r lve. Ttjrlés hatiĺlva: 201'4.03.|4.

A Fóvĺírosi T rvényszek 2.Fpk.01-12-0|11.37l23' szam végzése ďapjan a

cée a Céeies\"zekbóI tÖrÔlve. Ttirlés hatäva: 20ĺ4'1l.27 '

RakÓczi tit l7

JĺÓxefváľosi onkormányzat behajthatátlan kôvete|és állománya
2014.12.31.

A Fövaĺosi Torvényszék 26.Fpk.01-12-00864ID4' szam végzese alapján a

:és a Céeies\rzékbó| t rolve. T rlés hatalva: 2014.04.25.

kÖVete|és

Cirmos Állawédelmí AlapítvĺíLrry*

Üllöi 
'jt 

66/A.

A Fóvaĺosi T rvényszek 26.Fpk.01.|2-00864|124. szamli végŕse alapján a

cpe a CéeiegÝzekból t<irÖlve. Torlés hatalya: 2014'04'25'

Behajthatat|anság oka

BírÓ L. u

A Bács.Kiskun Megyei BírÓság 7.Fpk.03.12-001833/30. sámu végzése
alapjĺĺrr a cég a Cégjeryzekból t r lve. T rlés hatálya:2014'12'18'

]írÓ L. u. 30-32

obeliszk Epítóipaĺi Kft

6

A Fóvĺĺ'rosi TÖrvényszék 3.Fpk. 0 l - 1 0-008242 l28' szfun v égzése alapjan a

cés a Césiegvzekbĺíl tÖrÔlve. TÖrlés hatálva: f01.4.08'14.

Delej u. 19

obeliszk Épitóipari l(ft

A Fóvarosi BírÓsĘ l8.Fpk.01.08-007128151.
a Céeiesvzékból t r<rlve. TÖrlés hatalva: 20|4
A Ftĺvaĺosi BírÓsĘ l8.Fpk.01.08.007128/51.
a Céeies\rzékból tÖr lve. TÖrlés hatalya:. 20|4

Kovács Lajosné

3yulai P. u. 12.

A Fővarosi BírÓság l8.Fpk.0l-08.007128i51.
a Céeiesrzekból tÓr lve. TÖrlés hatlĺ|va: 2014

France Service Kft

A hátralék behajtasanak érdekében peres eljaras indult, mely sorĺárr az
alapíwányt 2010. junius 15. napjĺĺn tÖr ltek a nyilvantartasbÓl, így a
kÖvetelés vele szemben behajthatatlannává|t, AĺzáI|aĺnháztaŕ,źls szervezetei
beszamolĺĺsi és kcinywezetési kÔtelezettségének sajátossrĘairől szÓlÓ

249/2000. (XII. 24.) korm. rendelet 5. g 3. pontjanak a. ) alpontja szerint
.'behajthatatlan k<ĺvetelés: az a kÖvetelés... ame|yre az adÓs ellen vezetett
végĺehaj tas soriĺn nincs fedeznt.,,

Koszoru u. 25-27.
f4 rÍa

Frarce Service Kft

Koszoru u. 25-27.
94 m2

Bérleti díj

France Service Kft

Romani Kĺis Egyestilet

Leonardo Da
Vinci u. 21.

548 0',tS

díi

szírn végzese alapjan a cég
.02. I l.

A Fövaĺosi TÖrvényszek 25.Fpk.01-09-006230 l34. szźrn végzśse alapján a
cé2 a Cégjegy7pkból tÖr lve. TÖrlés hatalya: 2015.0ĺ.23.

3 806 062

szíĺnri végzese alapjan a ceg
.02.1t.

A Fóvĺírosi T rvényszek 25.Fpk.0l.09.006230/34' szźlĺní.lvégzése alapjan a
cée a Céeiesvzekból tÖr lve. TÖrlés hatĺilva: 2015'0ĺ.23.

RákÓczi lit 47

443 09t

szam végzese alapjan a cég
.02.tl.

Ą hátralék behajtasĺłrrak érdekében peres eljaras indul! az adÓs azonban a
1009' április 30an kiallílott Örtklési bizonyítvany tan saga szerint 2003.
nájus 16' napjan végintezkedés hátraharyása nélkul elhmyt. Tekintettel
rrą hogy az adÓs elhaläozásakor vagyonnal nem ĺende|kezett haryatek
rem lett felvéve' ez a|aplźn ataĺtozÁs is behaithatatlanná va|t.

ási dĺi+fĺités

56 395

I

RtĺkÓczi t 13

154'741

Puskin u. 19.

12 573 41i

0

Harminckettesek
tere 4.

A Fóvarosi TÖrvényszek végzése ďapján a cég a CégjegyzékbŐl tÖr lve.
rÖrlés hatalya: 2006'02.02.

JJ

4 9s9 s03

0

Összeqe

36(

Ą Fóvĺí'rosi TÖrvényszek végzese alapján a cég a Cégieryzekból t rtilve.
ľorlés hatĺíĺya: f006'02'02.

) 615 113,

0

0

Ą Fóvaĺosi TÖrvényszek végzese alapjan a ceg a Cégiegyzekból trrÖlve.
ľtrlés hatálya: 2006.02.02.

t9 328

637 84(

Ą Fóvfuosi TÖrvényszék 60939 l 1999.6 hatÁĺozata a|apjan az egyesĹilet

' rlésre kerĺilt. Jogeröre eme|kedés dátuma: 2009. |f. 29,

o

171 061

3 806 06t

0

24000

0

t6

előterjesáés
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e Ft-ban

462 4fl

tq

n
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74'
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f40 963

'7 48'7
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943 61(
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0
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880 ss3
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V.W.A. Por. Szo|gáltatÓ Kfr

E.medica| Kereskede|mi és
Szolgá|tatÓ Kfr

E-medicaI Kereskedelmi és
szo|gáltatÓ Kfr

France Service Kfi

JPStudio Kfl

Szi|ágyi u' 1

Notebooks-bisnis
Számĺtástechnikai Bt-

BÍrÓ L' u. 30.32.

A Bács-Kiskun Megyei BÍrrság 1 7.Fpk.03-12.001452113. szám
végzése a|apján a cég a Cégjegyzékbó| tÖrÖ|Ve' TÖr|és hatá|ya:
2014.04.07.

Delej u.'19.

Nagyokos Szo|gá|tatÓ Bt

Puskin u. 19

A FŐvárosi Bírrság 1 8.Fpk.01.08-007 128151. szám végzése
a|apján a cég a Cégjegyzékbó| tÖrÖ|ve. TÖrlés hatá|ya: 2014.02.11.

Ąkro Bau ÉpĺtŐipari Bt

Baross u. 80.

R|M Kereskede|mi és
szolgá|tatÓ Bt*

A Fóvárosi BĺrÓság 1 8.Fpk.0.| -08-007 1281 51 . szám Végzése
a|apján a cég a CégjegyzékbŐl tÖrÖ|ve. TÖr|és hatá|ya: 2014.02.11,

Jĺőzsefoárosi Önkormán}'zát behajthatat|an kôvetelás áIlománya
20t4.Ĺf.3t.

A Fővárosi T rvényszék végzése a|apján a cég a Cégjegyzékbő|
tÖrii|ve. TÖr|és hatá|va: 2006.02'02'

Baross u. 45.

Akro Bau Építóipari Bt

A Heves Megyei BÍrÓság 6.Fpk.10-í2-0000.|2122. szám végzése
alapján a cég a Cégjegpékbó| ttrÖ|ve. TÖr|és hatá|ya: 2014'03.26'

Koszoni u. 29.

LÓby-Tex KereskedeImi és
s7Ôldá|tät Rł

Ugrai-Szaki AutÓjavĺtr
Kereskede|mi és szo|gá|tatÓ Kft

Ą Fóvárosi BírÓság 1 3.Fpk.0í -1 1 -01 0540/1 3. szám végzése
a|apján a cég a cégjegyzékbŐ| tÖrÖ|Ve. TÖr|és hatá|ya: 2014'02.28.

Koszor u.22.

Ber-Év Épĺtóipari Kfr

Dugonics u. 12.

Ą Fóvárosi TÖrvényszék 47.Fpk.01-12-0086'|0/20. szám végzése
alapján a cég a Cégjegyzékbó| tÖrÖ|Ve. TÖrlés hatá|ya: 2014.06.07.

A FŐvárosi TÖrvényszék 1.Fpk.01 -1 2-002987 l23. szám végzése
a|apján a cég a cégjegyzékbó| tÖrÖ|ve. TÖr|és hatá|ya: 2014.10.04

Koszoni u.23.

cnkormánvzat fisszesen

A Fóvárosi BÍrÓság 34.Fpk.01 -1 0-007 01 1 l31 . szám végzése
a|apján a cég a CégjegyzékbŐ| tÖrÖ|ve. TÖr|és hatá|ya: 2o12.o7.11

Magdolna u.24.

Magdolna u. 34

A Fóvárosi TÖrvényszék 1.Fpk.01-12-002987 l23. szám végzése
a|apján a cég a CégjegyzékbŐ| tÖrÖ|ve. TÖr|és hatá|ya: 2014'10.04'

34750

Nap u. 9

A céget 2007. 03. 10. napján tÖrÖlték a cégjegpékbó|' a be|tag
c|hl lnvt haovaték ncm marar|t

,B 9rO

A céget a FóVárosi Torvényszék
a|apján tĆirt|te a acégjegyzékbő|.

294t

)ą o,i

2 418 714

A céget a Fóvárosi TÖrvényszék 47.Fpk. 01-12-002036124.
a|anián Íoríi|Íe a aeéoieowékhô|

n
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I. Yezetői összefog|aló

A Józseftaľosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Belső Ellenoľzési Iľoda
vezetőjekéĺt - a Polgáľmesteri Hivatal éves belső ellenőrzési jelentése és az önkormányzat
felügyelete aIá tartoző költségvetési szervek Jegyző és Polgármester részére megküldött éves
belső ellenőrzési jelentései a|apjtn - ĺjsszeállítottam a 20|4. évi iisszefoglaló belső
ellenőrzési j elentést.

Az összefoglalĺó jelentés célja, hogy átfogó képet mutasson be az onkormányzat és
felügyelete aIá tartoző költségvetési szeľvek belső ellenőľzési tevékenységének a
37012011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkĺ.) előírásai és a Nemzetgazďastąi
Minisáéľium 20 | 4. szeptemberben kiadott Utmutató szerinti e||źLtásárőI'

Az összefoglaló jelentés rész|etezi a Belső Ellenőrzési Iľoda által végzeÍÍ. ellenőrzési
tevékenységet melyet a hivata|ra, helyi onkormányzatta, helyi nemzetiségi
önkormanyzatoha vonatkozóan látott el -, valamint összegzi az irźnyitott költségvetési
szervek_belső ellenőrzési tevékenységét. Ez utóbbi a kciltségvetési szervek által megkĹildött
éves jelentések alapján készült' azosszegzést a IV. fejezettartalmazza.

A 2013.-2016.- évekĺe vonatkozó módosított Stľatégiai ellenőrzési tervet és a2014. évi éves
ellenőrzési tervet a Képviselő-testület 44812013.(XII.04.) számuhatározattalhagýa jővá,.

A belső ellenőrzési éves tervhez a vizsgá|anďő témfü kiválasztása a kockázatelemzés
eredménye, a hivatalí szerłezeti egységek vezetői á|tal tett javaslatok, a korábbi belső
ellenőrzési jelentésekben kiemelten kockazatosnak minősített megá||apításokhoz kapcsolódó
javaslatok és intézkedési tervek, a ktilső ellenőrzést végzők észrevételeinek a
figyelembevétel ével történt.

Az éves ellenőrzési terv 2 fő belső ellenőrre, 210 ellenőri munkanapru és 2I4 nap taľtalék-
rlapra volt tervezve. A tartalék napokľa Soron kívüli vizsgálatok, tanácsadói tevékenységek,
képzések és egyéb belső ellenőľzéssel kapcsolatos tevékenységek (tervezés, bęszźĺnolás, ad-
minisztľációs) teľvezése tĺjrtént'
Az el|enorzési terv cisszesen 8 témakĺjt tarta|mazott. aHivata|t, azintézményeket, a gazđasági
taĺsaságot és a támogatásban ľészestilő szervezeteket érintően, a következő elIenőrzésí
típusokkal: 2 db rendszeľellenőľzés, 6 db pénztigyi-szabáLyszeruségí ellenőrzés. Az
összeállított éves ellenőrzési tervet a Jegyzó előzetesen j ővźlhagýa.

A 20|4. évi teľv módosításra nem keľült' az e|maradt vizsgéllatok a2015. évi tervbe kerültek
beépítésre. A 2014. évi jelentések kapcsán nem volt bÍlntető-, szabálysértési, kártérítési,
illetve fegyelmi e|jźtrás megindítására okot adó cselekmény.

A belső ellenőrök a jelentések Strukturáját a kötelezó tnta|mi elemeken kíviil az adott
témthoz és ellenőľzési progľamhoz igazođva a|akítjtů< ki. A jelentések külön tartalmazĺak
vezetői összefoglaló és javaslat fejezetet is, melyben a javaslatokat magyarźnatokkal
indokoljuk. A jelentések kĺjvetkeztetéseket vonnak le, éľtékelik a tapaszta|atokat,
hiányosságok megszúntetéséľe, a folyamatok hatékonyabb működése érdekében javaslatokat
fogalmaztak meg. A javaslatok kozül legtöbb a szabá|yozottságta, a munkavégzés
hatékonyságának javításźxa, az operatív feladatellátáson belül a kontľolltevékenységehe, a
belső kontrollrendszer mfüödtetésére vonatkozott.

A jelentésekben megfogalmazott és az el|enőrzott szervezetek által elfogadott javaslatok
alapján az ellenórzotl szervezetek vezetői minden esetben intézkedési teľvet készítettek. Az
intézkedések véerehaitásáról készített beszámolók nem minden esetben készültek el



hatáľidőre. Az iĺtézkedési tervek megvalósulásának számonkérése, az intézkedési tervekben
rogzitett feladatok végrehajtása, és azohól szóló beszámoló készítés további odafigyelést
igényel a belső ellenőrzés és az ellenőrzott szetvekvezetői részéről is.

A szętvezeti egységek vezetői több esetben igényelték a belső ellenőľzés tanácsadói
tevékenységét, amely szabćiyzatok, nemzetiségi önkormźnyzatok egytittmfüödési
megállapodásainak véleményezésének vonatkozásában, egyéb napi szintu, a szervęzeti
egységek operatív munkájahoz aďoÍÍ. tanácsadásban, adott vizsgáIat megáIlapittlsai, javaslatai
kapcsán a megvalósításban, illetve kuls<ĺ ellenőrzések során nyrijtott segítségnyújtásként
valósult meg.

A Polgármesteri Hivatal, a helyi önkormrĺnyzat és a helyi nemzetiségi önkormanyzatok belső
kontľollrendszeľének működtetése biztosított, amely további állandó fejlesztést igényelnek.
Ez a szabályozások folyamatos aktualizáIását, összehangolását és a rendszer elemeinek
egymásra építését, a kontrolltevékenységek pontosabb szabáIyozását és azok gyakorlati
aIka|mazását, a feltárt hibákľa készült intézkedések megvalósulásának nyomon kĺjvetését
jelenti.

A beIső ellenőľzési tevékenység hasznosulása csak akkor értelmeáeto, ha nem csupĺĺn
feltárja az esetleges hiányosságokat és szabáIytalanságokat, hanem az iĺtézkeďési javaslatai
végrehajtásľa is keľülnek. Ez biztosítja a belső kontľollrendszer működtetését és állandó
fejlesztését.

Ugyanakkor az e||enőrzési tevékenység maga is állandó fejlesztést igényel, melyet a
jogszabá|yi kömyezefuáItozás és a kiadott áI|anháńartási standardok, útmutatók is
megkovetelnek. Ennek éľdekében az éves jelentésben a belső ellenőrzésľe vonatkozóan
fej lesztési j avaslatok kerültek megfo galm azásra.

A2014. évi összefoglaló belső ellenőľzési jelentés kötelező taľtalmi
elemeinek részletezése

II.1. A belső ellenőrzés á|ta|végzett tevékenység bemutatása iinértékelés alapján
(Bkr. 48.$.a) pont)

Az áI|anháztarttsi rendszerben a belső ellenőrzési tevékenyséEpt az á|Ianháńartásról szóló
201I. évi CXCV. tcĺrvény 70.$-a (a továbbiakban: Aht.), Magyarorczttg helyi
önkormányzatairő| szőIő 2011. évi CDoCilX. törvény 119.$-a (továbbiakban: Mötv.) és a
kiiltségvetési szervek belső kontľollľendszeréľől és belső ellenőľzéséről szóló 370ĺ201|'.
(xII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.) szabá,Lyozzák.

2014. évre vonatkozőan a Bla. koľmányrendeletben a helyi cinkormányzatot és a helyi
önkormanyzati kciltségvetési szerveit érintő változások nem voltak.

A Jőzsefvźnosi Polgármesteri Hivatal źital biztosított belső ellenőrzési tevékenység lefuását
tarta|maző Belső Ellenőrzési Kézikonyv felĺilvizsgálata megtörtént, szfüségessé váIt iĺj
kézikönyv kiadása, mely - 2014.0|.01 hatállyal - megtöľtént.

A helyi nemzetiségi ĺjnkormanyzatra vonatkozó belső ellenőrzés mísködtetése rogzítéste
került a20I4. évben felĹilvizsgált helyi önkoľmanyzat és a helyi nemzetiségi cjnkormányzatok
közötti együttműködési megállapodásban. A Belső Ellenőľzési Kézikönyv külĺjn fejezetben
rendelkezik a belső ellenőľzési eljĺárásokkal a helyi nemzetiségi önkormĺĺnyzatok esetében.

A Kormányhivatal törvényességi ellenőľzés keretében ellenőrĺzÍe a belső ellenőľzési
tevékenységet, hiányosságot nem állapított meg.

il.



IL1.t. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A belső ellenőrzési vezetó a Bkľ. 30.$ (2) bekezdés aIapján felülvizsgálta a jővźhagyott
2013.-2016. évekľe vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervét a belső ellenőrzésre
vonatkozó fejlesztési tervek, avizsgá|ható teľtiletek, témaköľök, az ellenótzésí pľioľitások és
gyakoriságok figyelembevételével. A feltilvizsgálat eredményeként a módosítások a Stratégiai
teľv strukturáját, a megfogalmazotĹ alapvetó cé|kituzéseit nem váItoztaÍÍa meg, inkább
pontosításokat tarta|maz, amelyeket sztikségessé váIt áwezetnĹ A stľatégiai teľv a
mellékletben szeľeplő koltségvetési szervekkel, gazdasági társaságokkal kapcsolatos
változások tekintetében is aktuali zźtlásra került.

A belső ellenőrzési éves teľv vizsgálandó témáinak kiválasztásarészben akockázatelemzés
eľedménye, részben a hivatali szervezeti egységek vezetoi áIta| tettjavaslatok alapjźn tortént.
Ugyanakkor figyelembe vettük a koľábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten
kockázatosnak minősített megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokat és intézkedési terveket,
és a külső ellenőrzést végzők észrevételeit is.

A módosított stratégiai tervet és az összeállított éves ellenőľzési tervet a Jegyző előzetesen
jőváhagýa. A 2013.-2016.- évekre vonatkozó módisított Stratégiai ellenőrzési teľvet és a
2014. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testÍilet 44812013.(X[.04.) sztlmuhatźrozattal
hagyta jővá.

Az ellenőrzési terv összesen 8 témakĺjľt éľintve' a Hivatalt, az intézményeket, a gazdasági
taľsaságot és a támo gatásban részestilő szervezeteket vonta ellenőrzés a|á a következő
ellenőrzési típusokkal: f db rendszereI|ęĺorzés, 6 db pénziigyĹszabáIyszeruségi ellenőrzés.

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési funkciója szerinti bontásban az eređetiter:ĺhez képest az
ellenőrzések vé gľehaj t ása az alábbiak szerint alakult :

Ellenőľzési funkció szeľint El|enőľzések saiát ellenőrtikkel
Terv TerubőI ténv Soľon kívĺili

oolsármesteri hívatal belső ęllęnőrzése t J

helvi önkorm ánv zat ellęnorzése 2 t
felügyeleti ellenőľzés aL 2'
heIyi nemzetiségi önkormányzat be|ső
e1lenőľzése

I

A két téma összevonásra keriilt és egy vizsgá|at keretében kerül végrehajtásra a gazdasági szervezettel ren-
delkező köItségvetési szerveknéI. Az összefoglaló jelentés készítés ideje alatt a JPSZ, JYSZ inténrĺényeknél
|ęzárásra kerĺiltek a vizsgálatok, mig a JIK és JSZSZGYK-náI még folyamatban vannak.

Az ellenőrzések végrehajtásatźtrgy, cél és módszer elkülönítésben az alábbiak szerint tcĺrtént:

Tárgy,
e|lenőrzött szeÍv ) szeÍv ezeti egység

cé| Módszer

Tárgy: Az orszógg1łűlési képviselők
választáshoz biztosított pénzeszkozök

fe l h a s z nál á s á nak v iz s gá l at ór ó l

E| |enő rzött szerv ezet:
Polgármesteri Hivatal

Meggyőződni arról, hog1ł a kaltségek
tervezése és felhasználása a törvényi
e I őírás o knak me gfele l őe n történt-e.

adatbekérés, dokumentumoh

nyilvántartások ellenőrzése,

összehasonlítás

Tárgy: A 20]4. évi Európai Parlamenti
választáshoz biztosított pénzeszközök

fe l has z ná l ós óna k v iz s g á l at ár ó l

E| |en ő ľzött szerv ezet:
Polgórmesteri Hivatal

Meggyőződni arról, hog1,, a kaltségek
tervezése és felhasznáIósa a törvényi
e l őirós o knak me gfe le l őe n t örtént-e.

adatbekérés, dokumentumob
nyilvántartások ellenőrzése,
összehasonlítás



Tárgy.. A 2014. évi a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek
választásához, valamint a nemzetiségi
önkormányzati laźpviselők választásához
biztosított pénzeszközok felhasználósának
vizsgálatáról

E|lenőrzött szerv ezet:.
Polgórmesteri Hivatal

Meggyőződni arróĺ, hogy a költségek

tervezése és felhasználása a törvényi
e l ő ír á s o knak me gfe le l őe n tö r tént-e.

adatbekérés, dokumentunlok'
nyilvántartások ellenőrzése,
összehasonlítás

Tárgy: Az onkormányzat kalrcégvetéséből

céljelleggel nyújtott támogatások ellenőr-
zése

EIlenőrzłitt szervezetek:
J ózs efvár os i N e mze t i s é gi o nkor mányzaĺ o k
és a Józsefvórosban működő önszerveződő
közös s é gek, civil s ze rveze te k

Annak a mególlapítása, hogy a céljelleg;ű

támogatósok a rendeltetésnek

megfelelően kerúltek-e felhasznólásra és

elszámolásra, valamint a támogatások
elszámolósára yonatkozó hiyatali

fo lyamat me gfe l e l őe n l e t e kialakín a.

adatbekérés, dokumentumok
ny ilv ántart ás ok e lle nőrzé s e

munkalapok interjú

Megiegyzés:
Áz onkormónyzat
kö lts é gve tés é b ől a ne mze tis é gi
ö nkor mányzat ok részér e nyúj t ott
t ámogatós ok v iz s gól ata, ami
bővebb . Az onkormányzat
kö ltsé gve tés é b ő l cé lj e l leggel
nyúj t ott tám ogatás o k e l le nőrzé s e
- az eredeti tárgytól, mert
kiterj esztésre kerillt a működésre
és feladatellĺźtásra
(rendezvé nyre) nyúj tot t
támosatásol{ľa is.

Tárgy: Az adóbevallás és a péľukezelés

fo lya m at óna k v izs gól a ta

E||enőrzött szervezetek:
Józ s efv ár o s i P ar ko l ó s -üz e me l t e t é s i
Szotgálat
Józs efvár os i Vár osüze me lte té s i Szo lgálat
J ózs efvór os i Intézmé nyműködtet ő Közpo nt
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermetjóléti Közpbnt

Annak a megállapítása, hogl:
. ą jogsząbályol<łlak megfelelően törté-

nik-e ąz áfa, a rehabilitációs hozzájá-
rulás és a cégautó bevallósa, az adó
megĺizetłźse

. a péľukezelést megfelelően szabá-
lyozták-e, a szabályokat betartjók-e a
gltakorlatban

. a kiąlakított, gyakorlatbanalkalma-
zott folyamatok hatékonyan, nyomon
követ he t őe n s e gítik-e a j o gszab ály ok-
nakvaló mepfelelést.

adatbelg,rés, dokumentumolĹ

nyilvóntartósok bizonylatok
ellenőrzése, osszehasonlítás,

munkalapok

Tárgy: A Józsefvárosi Roman

o nkor mány z at (J Ro) gaz dál ko das i
fe I adatai e l lótós ának szab álysze rűs é ge

ElIenőrzłitt szervezetek:
Józs efvár os i Ro mán o nkormányzat,
J ózs efvár os i P o I sárme s teri Hivatal

Annak a megállapítása, hogy a
gazdálkodási feladatok ellótása
me gfe le l t-e a j ogszabólyo knak

adatbehźrés, dokumentumolĹ

nyilvóntartósok ellenőrzése,

összehąsonlítós

A feladat megbeszélések alkalmával a Jegyzo folyamatos tájékoztatást kapott a terv megva-
lósításáról és az aÍtőI való eltérés indokairól, melyek az alźIbbíak voltak: al.arta|ék időkeret
felhasznźlźlsa az előző évben megkezdett két ellenőrzés befejezésére és a soron kívüli elle-
nőtzésľe, tanácsadói tevékenység időkeretének alul tervezése, és a végrehajtott vizsgálatok
tetvezett időn túli teljesítése. 2OI4. évben aZ 

^||aÍni 

Számvevőszékvizsgźita az önkormány-
zatvagyongazdá|kođását ot évľe visszamenőleg, a sokrétű adatszolgáItatás a hivatalt leteľhel-
te, amelybe a belső ellenőľzés is részt vett.

A két rendszerellenőrzési vizsgá|at, amely aZ önkormányzat ktjvetelés kezelés vizsgá|atára és
a ktjtelezettségvállalások folyamatĺínak és nyilvántartásának vizsgá|atáĺa iľanyult volna, idő
hiany miatt maľadt el. A vizsgáIatok a magas kockźr;at miatt a 2015. évi tervbe bekertiltek,
kiilön vagy más témźxal összekapcsolva.

A2014. évi jelentések nem tlrtak fel olyan szabá|ýalanságot' mely bűntető-, szabáIysértési,
v agy kártéríté s i, illetve fe gyel mi elj ar ás me gi ndítás ár a adtak vo lna okot.



|I.|.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályoző tényezők bemutatása

A Belső Ellenőrzési lroda humánerőforrás ellátottsdga
A Belső Ellenőrzési Iroda engedélyezett |étszáma 2 fő: i fő belso ellenőĺzési vezető
(iľodavezető) és 1 fő belső ellenőr.

Az ellenőrizeĺđő szeĺvezetek nagy számára, tevékenységük összetettségére és az igénye|t
témák sokrétúségéľe; az előre nem tervezett, rövid határidejri tanácsadási igények; a
folyamatleírások, ellenőrzési nyomvonalak hiányosságara a belső ellenőri kapacitás
szűkösségére tekintettel a belső ellenőrzési feladat nem látható el maľadéktaIanul teljes körű
eredményességgel és hatékonysággal, illetve az előrę tervezęlt hattriďore. Ennek kezeléséľe
megoldást jelentene a belső ellenőľi |étszám emelése.

Belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakoľlata, szakmai képzés
A belső ellenőľok iskolai, szakmai képzettségi szintje és gyakorlata megfelelt a hatályos
előírásoknak. A belső ellenőrök az éves képzésí tervben előírt képzéséken részt vettek: a
2014' évi sztlmviteli-pénzügyi váItozások, a kötelező mérlegképes továbbképzésen és a
köztisztviselők részére előírt képzéseken.
A belső ellenőľzési vezeto és a belső ellenoľ rendelkeznek az Aht. 70.$ (a) és (5)

bekezdésében e|oirt engedéllyel, regisńráciős számmal. Az előírt kötelező ABPE II.
továbbképzésen való részvétel 2014. évben volt esedékes, amelyet mindketten teljesítettek.
A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Saldo-val kötott szeruőđés keretében biztosított
kiadványok és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belső ellenőľĺjk BEMAFOR (Belső
Ellenőrök lli4agyarorszźtgi Fóruma) tagsággal is rendelkeznek, mely által térítésmentes
hírlevelet kup, naprakészen tájékoződhat, állásfoglalást kérhet a munkánkat éľintő
változásokĺól, aktuális - áIlaÍnháńartást érintő _ kéľđésekĺől.
A belső ellenőrzési vezető részt vett az ÁRoP-3 .A.2-2OI3 Áilamľeform opeľatív Program
keretében megvalósuló ,,Szervezetfej|esńés a Közép-magyaľországi régiőban lévő önkor-
mźnyzatok szárnáta,, című pľojekt keretében avezetói korrzultációs tevékenységekben, pé|đá-
u|: a szerzódéses kapcsolatok és a felelősségi ktirĺjk megvizsgá|ása, a fenntartható és eređmé-
nyes gazdálkodás eléľése, különbĺjző kontrollpontok beiktatása a projektmegvalósításba, a
vźitońatások fontossága akozszolgáltatások kiszervezésben című előadásokon.

A BeIső Ellenőrzési lroďa szervezeti és funkciondlís fiiggetlensége, összeferhetetlenségi
esetek, az ellenőrzés végrehajtúsdt akaddlyoaí tényezők
A Belső Ellenórzési Iroda önálló irodaként aJegyzónek közvetlenĺil alarendelve mrĺködik, így
szew ezeti fuggetlensége biztosított.
A belső ellenőrök funkcionális (feladatköri) fiiggetlensége biztosított, ktilönösen az a|ábbiak
tekintetében:

. az éves ellenőrzési terv kidolgozása,kockázatelemzési módszeľek alapján és
Soľon kívüli ellenőľzések figyelembevételével,

. az ellenőrzési pľogram elkészítése és végrehajtása,

. az ellenőrzési módszerek kivá|asńźsa,
o következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzésijelentés elkészítése,
o a belső ellenőrzés befolyástól mentesen teszi megá||apitásait, készíti el ko-

vetkeztetéseket és j avaslatokat tarta|maző ellenőrzési j elentéseit.

Az alábbiakban ismeľtetett folyamatban a feladatköri funkcionális fiiggetlenség séľiilt, mert a
belső ellenorzés a Hivatal operatív mfüodésével kapcsolatos kontrolltevékenységben vett
részt. Controlling ugyintézo távollétében, mindennapos feladatként a belső eIIenórzés - a
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatalának és helyi nemzetiségi



önkormányzatoknak a kötelezettségvá||alássa1, uta|ványozással, ellenjegyzéssel,
érvényesítéssel és teljesítésigazolássa| kapcsolatos eljárási rendjéről szőIő aZ aktuális
polgármesteň-jegyzoi együttes utasítás szerint - e|Iátta a Hivatali és önkormátyzati banki
kifizetések (utalvány ľendeletek) ellenőľzését is.
Ez az ellenőľzés, mint operatív kontrolltevékenység] került beiktatásra a kifizetések
elrendelése elótt. Az ellenőrzéskor az utasításban rogzítelt szempontok kerültek vizsgźiatra.
Az ellenőľzések során észlelt azonhibák. amelyek elírás miatt javíthatóak voltak visszaadásra
kerültek az érintettek részéľe, vagy kezđeményezttik a szakmai ügyosztály és Pénzügyi
Ügyosztály közötti egyeńetést az lljbő|i hiba megismétlődésének elkerĹilése végett.

A belső ellenőrzési vezeto és a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20.$-ában megfogalmazott
osszeférhetetlenség nem volt.

Az ellenőrzési munkát akadźtlyoztatta, hogy az ellenőrzcjttek a megjelölt hataridőre nem
szolgáltattak adatot, információt, nem állt rendelkezésre ellenőľzési nyomvona|, az e||enorzést
lezárő cselekményeit (jelentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső
ellenőrök egyéb siirgős feladatot kaptak (véleményezések, javaslatok, külső ellenőrzés), így a
Iezárt je|entések nem minden esetben készĹiltek el határidőľe.

A belső ellenőrzési munkához alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak
(helyi sé g, gépek felszerelések, információ s háttéľ).

Az e l l en őr zé s e k ny ilv lźnt artds a

A belső ellenőľzési vezető a jogszabáIynak megfelelően nyilvántartást vezet a taĺgyévben
végzett" ellenőrzésekĺől és gondoskodik az ellenőrzések megorzéséről. Az ellenőrzések
nyilvántaľtása a következő adattartalommal elektronikus formthan - Excel táb|ában -
történik: Ssz./iktatószźlm, ellenőrzott szetv, szervezetí egység megnevezése, aZ ellenőľzés
tźĺrgya, ellenőľzés típusa, az e|Ienorzés kezdete és vége, vizsgáIt ídőszak, ellenőrök neve,
munkatervi ellenőrzés,intézkedési terv készült, hataľidő aziĺltézkeđési terv beszámolásáról.

Az ellenőrzésí j elentés ek j ellemzése

A belső ellenőrĺjk a helyszíni vizsgá|at befejezését követően - a jogszabáIybarl foglaltaknak
megfelelően _ az ellenőrzés targyát megjelölve, megállapításokat, kĺjvetkeztetéseket és
javaslatokat tarta|maző ellenőrzési jelentés tewezetet készítettek. A jelentés tervezeteket az
el|enőrzott és az érintettrészéte a belső ellenőrzési vezető egyeztetésre megkĺildte.

Két intézmény esetében tcjrtént részletes észrevétel az e||enőrzcitt szerv részér(3|, de az
észľevételek érdemben nemváItońattźkmeg a megállapításokat mert nem amegéilapításokat
cáfolták. A megállapításokat, következtetéseket és a javaslatokat az egyértelműség érdekében
pontosítottuk.
A belső ellenőrök a jelentések strukturáját a kötelező taĺtalmi elemeken kívül az adott
témźthoz és ellenőrzési progľamhoz igazođva alakítjźi< ki. A jelentések külĺjn tartalmaznak
vezetőí összefoglaló és javaslat fejezetet is, valamint a javaslatokat magyartaatolĺka|
indokoljak.

II.1.3. A tanácsadĺó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés 20L4. évben tanácsadás keretében számos szóbeli és íľásbeli kérésnek,
igénynek tett eleget, mely a tartalék időkeret terhére, azt jelentősen meghaladva történt.

A tanácsadói felađatok a következő témaköröket érintette:

1 Ez atevékenység összeférhętetlen a belső ellenőrzési tevékenységgel Bkľ.l9.$ (2) értelmében, amelyre bár
felhívfuk a figyelmet, de időszakonként a controlling ügyintézó hiáĺyában szĺikségessé vált.



A tanácsadás címe. társva Eredmény bemutatása
Szervezeti és működési szabtúyzatok
véleményezése

IESZ: az SzMSz-ben: a jogszabályban meghatáľozott fogalmak
használata a belső kontľollľendszer vonatkozásában, pontosítások a
j ogszabáIyi hivatkozasok tekintetében.
Nemzetiségek SzMSz-i: az együttműködési megállapodással
összhangban a kötelezettségvállalásra vonatkozó szabtiyozás a
Nj.80'$ (3) c) szerint, az elnök és eln<ikhelyettes feladatai, valamint
a munkatęľvtikre vonatkozó ęlfosadási hataridő rögzítésre kerültek.

A Józsefvárosi Intézményműkodtető Központ
Munkamegosztási megállapodásának a
véleménvezése

A jogszabályokban használt fogalmak pontosításą a belső
ellenóĺzésre vonatkozó előírasok röszítésę

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodas véleményezése

A belső kontrollrendszer és a belsó ellenőrzésre vonatkozó
szab á"|v o zźs ĺri szítése

Kozszo|gá|tatäsi szerzodés tuta|mtlra vonatkozó
iavaslatok

Az e||ęnórzésre vonatkozó ęlőírások rögzítése' valamint az
el|átandó közfe|adatok felsorolasa az Mötv. szerinti felsorolassal
<isszhangban. A feladatok flnanszírozásának és azok
elszámolasának, beszámolasának módiĺĺra való iavaslatok.

Támogatási szerzodések tartalmiínak
véleménvezése

A támogatások elszámolásának módjara tett javaslatok, elszámoló
lap kialakítasa

S zab źl|y zatok v é l eménvezése Gépjarmű szabźůyzat az uzemaľyag elszámolasara vonatkozó
eljaľasrend
A Kötelezettségvállalas, utalvárryozásra vonatkozó külön
szabá|yozás megalkotasa a hivatalra, az tinkormányzatra és a
nemzetiségekľe vonatkozóan.
A számviteli szabályozások az új źi|amhźntarÍźsi számviteli
jogszabálynak való megfelelése és mas szabályozásokkal való
<isszhang megteremtése (pl. a vagyonrendelettel, hatáskörökkel,
stb.)

Allásfoglalás: 3 db gépkocsi átadás-átvételével
kapcsolatosan

A vagyonrendeletben az <inkormányzati vagyonnal kapcsolatos
fogalmak pontosításą külön<isen az tinkormányzat álÍal- alapított
költsésvetési szervek tulaidonosi iogaival kapcsolatosan.

A Köztertilet-felügyeleti feladatok átadás-átvétele A feladatellátasával kapcsolatos vagyon átadás-átvételére
vonatkozó iavaslatok (ieeYzőkönvvek taľtalma)

II.2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőľzési tapasztalatok
alapján (Bkľ. 48.$.b) pont)

II.2.|. A belső kontrollrendszeľ szabályszeríĺségének, gazd^ságosságának,
hatékonyságának és eľedményességének ntivelése, javítása éľdekében tett fontosabb
javaslatok

Az Aht.69. $ (1) bekezdése szeľint a belső kontľollrendszeľ akockázatok kezelése és táľgyi-
lagos bizonyosság megszeÍzése érdekében kialakított folyamatrendszer' amely aú. a céIt szol-
gá|ja, hogy a következő célok megvalósuljanak:

. a működés és gazđáIkodás soľán a tevékenységek szabá|yszeruek, gazdasźlgosak, haté-
konyak, eredményesek legyenek,

. aZ elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és

. megvédjékazeroforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszeruhaszná-
lattól.

A fentiekben megfogalmazot. célok konkretizá|ődnak az ađott ellenőrzés tźrgyához kapcsoló-
dóan. A megállapított hiányosságok, pontatlanságok és szabáIyta|anságok javításáĺa, elkerülé-
sére és a feladatok hatékonyabb, eredményesebb e||éLtása éľdekében az e||enőrzési jelentések-
ben j avaslatok kenilnek megfogalm azźLsÍa,

A 2014. évi jelentések kiemelkedő fontosságri megállapításokľa tett javaslatait az a|ábbi-
akban foglalom össze:



aZ önkormányzat által biztosított támogatások odaítélési és elszámolási foIyamatainak
pontosítása eleget téve a kozpénzek felhasznáItlsára, e|szźlmolására és a kozzétételre
vonatkozó jogszabáIyi előíľásoknak. Az említett folyamatok helyi nemzetiségi önkor-
mányzatok r észéte nffi tott működési támo gatások esetére, a pá|y ázat útj án biztosított
civil és egyéb szervezetekrészére és a kérelem útján biztosított támogatásokra vonat-
kozik.
a támo gatási szeruő đés ek fe lülviz s gáIata é s mó do s ítás a
a gazdá|kodást érintő folyamatok ellenőľzési nyomvonalainak felülvizsgál.ata vagy a
hiányzők megalkotása
a szervezeti és műkcĺdési szabályzaÍok, ügyrendek, a munkaköri leírások, egyéb belső
szabá|yozźlsok és a gyakorlat közĺjtti összhang megteľemtése
a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében is a belső kontľollľendszer öt elemének
műkodtetése
a pénzligyi integľált rendszeľ által nyújtott lehetőségek kihasznáItsága a hatékonyság,
nyomon kĺjvethetőség terén, különösen főkönyv és az analitikak közötti osszhang
megteremtése.

II.2.2. A belső kontrollrendszeľ öt elemének éľtékelése

A Hivatal és a helyi <lnkormányzat belső kontľollrendszerének értékelése a belső ellenőrzés
tap aszta|atai aIapj án

A kontrollktirnyezetre vonatkozóan jelentősvźl|tozás, hogy kiadásra kerültek:
. az onkormányzat ilj SzMSz-e, a Hivatal új SzMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei

és ezzel összefüggésben a munkaköri leírások, melyek fontos elemei a feladat-, fele-
lősségi körök rögzítése.

. aktua|izá|ásravagy új belső szabályzatokkertiltek kiadásra.
o külön szabźiyozás ľögzíti a hivatal, önkormányzat és a nemzetiségi önkormźlnyzatok

gazdtiko dás át é s s zámvite li szab áIy o zását 20 I 4 . é vtő l.

Megemlítendő, hogy a munkafolyamatok meghatźnozása és dokumentálása terén további
pontosítások, fejlesztések sziikségesek, külcjnosen az ellenőrzési nyomvonalak kiterjesztését
illetően, minden folyamatľa vonatkozóan.

A Hivatal gyakoľlatábaĺ szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, folyamatravonatkoző-
an készitett egységes szemlélettĺ kontrolldokumentáció nincs, de adott témában kiadott nor-
mák utalnak a kontrolltevékenységekre. Általánosságban elmondható, hogy a normákban
kialakított kontrollokat a gyakorlatban a munkatársak folyamatosanvégzík. A belső ellenőľ-
zés egy-egy témavizsgálata alkalmával értékeli a kontrollok hatékonyságát.

A belső ellenőrzési vizsgáltok és más kontrolltevékenységek során beazonosított kockázatok
kezelésére intézkedések történek, mint például atámogatźsi szęrzođések tartalmi elemeinek a
felülvizsgálata és módosítása, jogszabá|yfigyelés követése, adóbevételek teljestiléséľe.

Az infoľmáciő.áramlással, kommunikációval kapcsolatos hiányosságok előfoľdulnak, a
Hivatal által működtetett Tudásbázis adott könfiáĺźlbarl, kulcsszavakkal töľténő - keresésre
alkalmas foľmátumban a dokumentumok nem minden esetben kerültek feltöltésľe. Ugyanak-
kor a tudásbazis könyvtárai tovább bővtiltek a hivatali munkavégzéshez szĹikséges dokumen-
tumokkal, például a projektek, a jogszabályfigyelés, a taľsas és egyéni vá||alkozók Jőzsefvá-
ľosba, üres telkek ellenőrzése, a biztosított támogatások analitikái a.

a

a
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Intézkedések torténtek az önkoľmáĺyzat és a hivatal monitoring tevékenységére vonatkozó-
an, például az önkormányzat á|tal alapított köztulajdonban levő gazđasági társaságainak tekin-
tetében. A monitoring tevékenység hatékony biztosítása céljából ahivatal controlling ügyinté-
ző lett a megbízva a belső ellenőľzés á|ta| készített jelentésekben megfogalmazott javaslatok
a|apjtn készítendő intézkedési tervek és azok végľehajtásával kapcsolatos feladatok koordiná-
lásával.

osszességében elmondható, hogy a hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat belső kontrollľendszerének a működtetése biztosított, amely azoĺbarl további
állandó fejlesztést igényel. Erľrek eszkoze a szabáIyozások aktualizttl'tsa, összehangolása és
egymásľa építése, a kontrolltevékenységek pontosabb szabá|yozása és azok gyakorlati
a|kalmazása, afeltttrt hibák a|apján intézkedések megfoga|mazása és azok megvalósulásanak
a nyomon kovetése.

II.3. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési jelentéseinkben megfogalmazott javaslatok a|apján intézkedési terveket,
vezetoí intézkedéseket készítettek azintézményekvezetok, az e||enőrzott szervezeti egységek,
melyeket a belső ellenőrzési vęzető javaslata alapján a Jegyző, illetve köz<jsen a Jegyző-
Polgármesteľ hagyott j óvá.

A belső ellenőrzési vezető az intézkedések és azok végľehajtásáľól készült beszámolók
nyi lvántartás át Exc el tźblázatb an bizto s ítj a.
A ľészletes nyilvántaľtás alapján az intézkedési tervek és az arrőI szőIő beszámolók szerint az
ellenőrzött szervezeti egységek, ellenőľzött intézmények az a|ábbi csoportokba oszthatók:

o hatáľidőľe készítenek intézkedési teľvet
o nem hataľidőre készítenek intézkedési teľvet
. nem sziĺmoltak be azintézkedések végrehajtásaľól
o beszámoltak hatĺáľiđóre azintézkeđések végrehajtásaľól:

o hiányosan számolnak be
o nem határidőre teljesítették a megjelölt feladatot és határidő módosítást sem

kértek
Az intézkedési tervekben szereplő feladatok 55Yo-a hataridőre, 25 o/o-a hataĺidőn tul került
végľehajtásra. A feladatok továbbí l4%o-a részben teljesült, 7%-vk végrehajtása nem történt
me g. o ssze s sé gében j elenleg a me gfo gal mazott j av aslatok 8OoÁ- a haszno sult.

A fentieket figyelembe véve további hangsúlý kell fordítani az ellenőrz<jtt szervek vezetőinek
az intézkedések végľehajtásźna és azokĺól készült beszámoló valódiságára, meľt a Bkĺ. 45.$
(1) bekezdés szerint ezért ők viselik a felelősséget. A feladatok végrehajtásának
eredményeként fejlődik a belső kontľollľendszer mfücjdése, a jogszabáIyi előírások
betartásźxa| szabáIyszerűbb a szervezet egészének működése, eľedményesebb a szervezeti
célok elérése.

A belső ellenőľzési tevékenység hasznosulása csak akkor értelmezhető,ha nem csak feltarja
az esetleges hiányosságokat és szabálýalanságokat, hanem a javaslatai a|apjan késziilt
intézkedések hatáľidőre végrehajtásľa is kerülnek.

A fent említett hianyosságok csökkentésére, kiküszöbölésére a maĺ említett monitoring tevé-
kenység hatékony biztosítása céljából a jegyző a contľolling ugyintézotbína meg a belső el-
lenőrzés áIta| készített jelentésekben megfogalm azott javaslaÍok a|apján készítendő intézkedé-
si tervek elkészítésével és azok végrehajtásáva| kapcsolatos feladatok koordinálásával, vala-
mint a belső ellenőrzés a következő fejezetben a maga számźtra is fejlesztési javaslatokat fo-
galmaz meg.
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ilI. A belső e||enőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkoző javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység állandó fejlesztést igényel' amelyet a jogszabáIyi kömyezet
vá|tozásai,azá|Ianháztartásistandardok,útmutatókhataĺoznakmeg.
További fejlesztést igényel aZ intézkedési teľvekben rogzített határidők folyamatos
monitoringja, a kapcsolódó nyilvántartás naprakész vezetése, a hatátidők lejárta előtt
fi gyelemfelhívó email küIdése.
Nagyobb igény merÍilt fe| a vezetők részérőI a tanácsadói munka iránt. Erre vonatkozó
feladatellátás szabáIyozása a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben keľül meghatározásra.
Szakmai ismereteink állandó továbbfejlesztést igényelnek, ezért akíĺáIt lehetőségekkel élve
keresstik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos képzéseket' szakmai kiadványokat és kihasználjuk
a BEMAFOR konzultációs eseményeit. Különös tekintettel a köztulajdonban levő gazdasági
táľsaságok belső ellenőrzésére vonatkozó módszerek megismerésére.

Iv. Osszefogta|ő az iľányított köttségvetési szeľvek belső ellenőrzési tevé.
kenységének éves jelentései alapján

A Józsefuaĺosi onkormányzat áItaI alapított gazđasági szewezettel rendelkező
költségvetési szervek vezetőí az Aht. 70.$(1) szerint a belső ellenőrzés működtetését az
alábbiak szeľint biztosÍ

Kłiltségvetési sz€řv neve
Belső e||enőrzés he|yben történő biztosításának

móĺ| iz

Jizsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ) polgáĺi jogi szerzódés keretében foglalkoztatott

Józsefuárosi Közterület-feltigyelet és Városüzemeltetési Szo1gálat
(ioeelődie a Józsefu arosi Váľosüzemeltetési Szol eálat l

polgĺári j ogi szerzodés keretében foglalkoztatott

Józsefvaĺosi Paľkolĺás-ĺizemeltetési Szolgálat (Jogelődjének a
Józsefvaľosi Köztertilet-Felüevelet )

polgáĺi jogi szerződés keretében foglalkoztatott

Józsefu:árosi Intézményműködtető Központ (JIK) foglalkoaatásra irrínyuló jogviszonyban
alkalmazott

Józsefuráĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
(JSzSzGvK) polgári j ogi szerzí5dés keretében foglalkoztatott

Az éves jelentést a BkÍ. 49.$ szerint a költségvetési szervek belső ellenőľei elkészítették,
melyet a költségvetési szerv vezetőjének jóvahagyásáva| a Belső Ellenőrzési Irodan kereszttil
megküldték a J egyzőnek és Polgármestemek.

A beküldött éves jelentések követik a kiadott útmutató Szempontjait, de szfüszavlJan,
általánosan és hiányosan foga|maznak, amelybőI nehéz volt meghatźtrozru a konlľét
megáLlapításokat, javaslatokat, valamint a teÍt iÍItéZkedéseket. Kivételként említjük viszont a
Józsefuárosi EgészségĹigyi Szolgálat éves jelentését, amelyben témakörönként bemutatásra
kertiltek a megźi|apítások, javaslatok és intézkedések.

Az éves ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek fő
ö sszefo glaló j ellemzői költségvetési szervenk ént az alábbiak :

o JózsefvárosiEgészségĺigyi Szolgálat(JESZ)

,,Az ellenőrzĺ)tt tertjleteken a műkadés, az alaptevékenység ellátása, a szabályozottság, a
pénzkezelés megfelelősége, aZ új számviteli szabályzatok megfelelő konyvelés, a nem
rendszeres személyi juttatásokkal való gazdálkodás, valamint a nyiĺvántartások vezetése
keľülte k a v iz s gál ato k ka zépp ontj áb a.

A rendelkezésre álló kapacitással a 20]4. évben 4 terv szeľinti vizsgálatot realizált. A vizsgált
szervezeti egységek az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokat eĺftgadták,
végrehajtásulcra intézkedési tervet készítettek, melyek végrehajtását 2015. évre vállalták.
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Ezek kazil kiemeĺendő az orvosokkąl korct megbízási szerződések pontosítósa arra
vonatkozóan, hogy az orvos megbízott óĺtal adott utasítás mire terjedhet ki, valamint a
szdmviteli szabályzatok ahualizáĺósa és a készlet, a vevő, a szállító anąĺitikn a főkonywel
való e gy ező s é gének b izto s ítás a.

Az előző évľőĺ áthlźzódó, tárg1,,.évi határidejiÍ intézkedések ]00%-ban teĺjesültek.,,

o Józsefvárosi Ktizterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat (JVSZ)

,,20]4. évben a JVSZ beĺső elĺenőrzése 3 terv szerinti ellenőrzést végzett el a 7 tervezett

feladatból. A 3 eĺvégzett ellenőrzés bizonyosságot adó eĺlenőľzés volt és írásbeli jelentés
készüIt róla. ... A tervezett 4 elĺenőrzési feladat nem teĺjesiilt, melynek oka a knpacitás hiány.
A megbízási szeľződés az első félév lejórtóval kolcsi)nös megegyez,źs alapjdn felmondásra
került.
A 20]4. évi köĺtségvetési teľvezés megalapozottságónak elĺenőľzése során megáĺlapította az
ellenőľzés, hogy a feladat ellátásában a váItozósok miatt fennakadas nem volt.
A 4/2013. (I.I1.) Korm, ľendelet bevezetése minden gazdálkodónál és az onkoľmányzatnál
rendkívül sok gondot vetett .feĺ,'.. a számviteĺi rendszer bevezet,ését nem segítette a
számítógépes hóttértámogatás.... A szabályzatok meglétének ellenőrzése során megállapította
az ellenőrzés, hogy a 90 napos határidőt a JVSZ pénzüg,li területén dolgozók ĺeteľheltsége
miatt nem tudta teljesíteni. A jogszabóĺyi előírósok szerinti szabóĺyzatokkal a JVSZ
rendelkezett. "

o JózsefuárosiParkolás-üzemeltetésiSzolgálat(JPSZ)

,,20]4. évben a JPSZ beĺső ellenőľzése 3 terv szerinti ellenőrzést végzett el. Az ellenőľzések
tanácsadói tevékenység keretében torténtek .źs írásbeli jelentés nem készük róluk. Az év
kozbeni tanácsadói tevékenység folyamatos volt, ami 3 terv szerinti feladatot tartalmazott az
egyéb stratégiai tanácsadói feladatok mellett' A 3 terv szerinti feladat Belső ellenőrzési
Kézikönyv felalvizsgálata, Sząbályozási dokumentációk vizsgálata, A belső kontrollrendszer
ellenőrzése.

o JózsefvárosiIntézménymíĺkiidtetőKözpont(JIK)

,,A szabólyszeríĺségi és a pénzügli ellenőľzések eĺsősorban a vag)onnal, humánerőforrással,
illetve a p,źnzkezeléssel voltak kapcsolatosak. A rendszerellenőrzés az intézményi belső
kontrollrendszer mĺjködésének ellenőrzés.ére teriedt ki. A betervezett ellenőrzések
v é gr e haj tásr a kertilte k.,,

o Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltatĺó és GyeľmekjĺólétÍ Ktizpont

Az éves tervben jóváhagyott vizsgálatok megvalósultak. A vezetői osszefoglaló szerint a
kakségvetési banlrszámlán lebonyolított forgalom ellenőrzés, a tárgli eszkozökkel való
gazdálkodás, házipénztár ellenőrzés' a gondozottaktól beszedett téľítési díjak ellenőrzés,
leltározási tevékenység ellenőrzés sorón kiemelkedő negatív megállapítások nem voltak.
Pontosító javaslatok voltak, ameĺyeĺcre az intézkedések megtorténtek (pI. az utalvány
rendeletek és a teljesítés igazolások pontos kitoltése, a számlák alaki és tartaĺmi elemeinek
ellenőrzése).

/ r- ,q"n.łT1 ?? Ô".""<
Mďerné Bokor Emese

Belső 
"Ellenőľzési 

Irodavezető
ÁPR J 0,
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Budapest Főváros VIII. kerület Józs efvárosi Önko rmányzat Képvis elő-testiiletének

. 1201,5. (. . ..) iinkoľmányzati rendelete

a 2014. évi költségv etési zárszámadásľól

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az
á||amháztarttsrőI szóló f}II. évi CXCV. törvény 9I. $ (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás a|apján, az A|aptöwény 32. cik:k (1) bekezdés a) pontjában meghatározot1
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő łisszege, a hiány és a ttibblet
mértéke

1.$ (1) Az onkormányzat f0I4. évi költségvetéséľől sző|ő 3/f0I4. (II.13.)
önkormány zati r endelete vé grehaj tás át

a) 18.368.2Í1' ezer Ft költségvetési bevételi főiisszeggel
b) 17.588.4Í0 ezer Ft kiiltségvetési kiadási főtisszeggel
c) 1.994.065 ezer Ft finanszírozási bevétellel
c) 483.885 ezer Ft Íinanszíľozási kiadással
d) 2.289.981ezer Ft nettó többlettel

jőváhagyja.

(f) Az onkormanyzat 2014. évi bľuttó péĺumarađvarlyát 2.289.98I ezer Ft-barl, -

melyből működési 2.855.051 ezet Ft, felhalmozási -565.070 ezer Ft,
ťĺnaĺszitozási múveletek egyenlegét 1.510.180 ezer Ft-ban, az előző évi fel nem
hasznźůtpénzmaradvtnyát2.644.872ezerFt-banhatátozzameg.

2. Az önkoľmányzat bevételei és kiadásai

2.s (1) Az onkoľmányzat 2014. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét
kö lts é gveté s i s zerkeze tb ęn az 1 . me l lékl e t tarta|mazza.

(2) Az onkormanyzat feli$ítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet
tartalmazza.

(3) Az onkormányzat beruhazási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az llb.
mel lékl et tartaImazza.

() Az onkormanyzat mukodési és fe|ha|mozási célú támogatások á||amháńaľtáson
belülről, valamint a mfüödési és felhalmozási célú źńvett pénzeszközok
e\őir ány zatainak te lj e s íté s ét az I l c' mel lékl et tartalmazza.

(5) Az onkormanyzat mílkodési és fęIh|anozási célú támogatások á||anÍÁáztartáson
belülre és kívülre elóirźnyzaÍainak teljesítését az Lld. melléklet tarta|mazza.

(6) Az onkormányzat mtiködési cél- és általános, a felhalmozási, felújítáSi
céItata|éke|oirźnyzatźúaTle.melléklettarta|mazza.

(7) Az onkoľmányzat koltségvetési tćlmogatásainak jogcímenkénti alakulását az llf.
me l l ékl et tartaImazza.

3. Az iinkormányzatvagyonával kapcsolatos adatai
3.s (1) Az onkoľmányzat2014. évi, összevont (konszolidált) beszámolój át a2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az onkoľmányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem
szerep l ő ingatlanok at a 3 l a. me||éklet tartalmazza.
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(3) Az tnkormányzat tulajdonában ál1ó gazdáIkodő szervezetek működéséből
sztľmaző kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. mellék|et., az
átmenetileg szabađ pénzeszkozei terhére elhelyezett lekotott betétek tilomźnytú. a
3lc. melléklet, a pénzeszkozok vá|tozásának bemutatását a 3ld. melléklet
tartalmazza.

(4) Az onkormányzat2}L4, évi a Magyarország gazdasági stabillitásaról szóló f}II.
évi CXCIV. törvény 10. $ (3) bekezdćsóbcn foglalt eladósodási korlát alakulását
a 3 l e. melléklet hrta|mazza.

4. Az łinkorm ányzat gazdálkod ásá.ľ a| kapcsolatos egyéb adatok

4.$ Az onkormanyzat az Európai Uniós támogatással megvalósult projektek kiadásait a
4 l d-4 l f ' melléklet tartalmazza.

5.$ Az onkormanyzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak
átl ago s á1 1 ományi |étszámti az 5 . me||ék|et tartalmazza,

6.$ Az onkormanyzat á|ta| nyújtott kozvetett támogatásokat a 6' melléklet tartalmazza.

7.$ Az onkormányzat tobbéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címeĺ.lkéĺt a 7,

męll ékl et tarta|mazza.

8. Az iinkorm ányzat költségvetésének telj esítése címenként

8.s (1) A bevételi és a kiadásí előirányzatok teljesítését és megbontását címĺend szerint
elóirányzatcsopoľtonként, kötelező, önként vá|Ialt, állami (áIlamigazgatási)
feladatokľa 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkoľmányzatitorzsvagyon kaľbantartási, feljlesztési feladatainak bevételi és

kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vá|Ialt, állami (á||amigazgatási)
fe l adato k szerinti b ontásb an a 4 l a. me|IékLet tarta|mazza.

(3) Az :úz|eti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási e|ofuźlnyzat
teljesítését kotelező, onként váIIaLt, állami (źilamigazgatási) feladatok szeľinti
bontásban a 4 lb. melléklet tartalmazza.

(4) A nÉvs Zrt.bonyo|itásábanmegvalósuló Corvin Sétany Projekt eIőfuźĺnyzatainak
telj esítését a 4 l c. me||é|<Iet talta|mazza.

9.$ Ez a rendelet 2015. május 15-én |éphatźiyba.

Budapest,2015.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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ÖnkomÁĺrzrt Í€tújĺtási kiadńsri
2014,12.31.

rendelą
l/a'sz' me||ékle

e Ft-bil

Ösmsen (öte|€t6 Íe|adatok Önként vá||a|t Íe|adatol Á||em|qefp. Fe|edetok

EÍedeti ei' Módos. ei. T€lisítés Eredetĺ ei' Módos' ei. Telisĺtés Ered€ti ei. Módos. ei. Eredeti ei Módos' e,i.

605 Piac éDibs 3 731 3 731

1605 691 691

t605 ĺESZ Auróm 22.28. felúi | 0t7 5f4 | 277 tot | 0t1 521 | 277 t0.

1604 yĺNP3 Kálváńa Er 183 828 183 82t L6t 04 It3 Ezl t83 821 16I 04

l6M MNP3 FIDo bÍ 2r2 66( 230 041 ztz 661 230 04t

I t604 MNP3 Bauer S.u.4. 7 S6'. 1 671 7 47', 1 56', 7 621 7 41',

1604 vÍNP3 BaueÍ s. u' l I ll 96t ll 52ĺ r0 833 ll s6 I szl l0 83

t604 ýÍNP3 Dmkó u 7 l8 l0: 14 il3 t2 024 It t0: t4 Il t2 024

t604 víNP3 DÚłó u. Ió il 69: l3 53t tt 621 It 69: t3 53i lt 628

I604 víNP3 Dankóu' l7 t4 4t2 104 07( 89 50ĺ a4 4t, I 04 07( 89 50ĺ

I604 víNP3 Dan-kóU f0 t4 13( t4 4Et t2 42( 14 t3( l4 481 t2 42(

|60.ĺ |filľ3 Doiló u. 30 1l D6 x1 70( i0 ?4r ]l 9ól x3 791 20 24(

1604 víNP3 Doboi u' 17 20 951 26011 2t 944 20 95' 76 07 7t 9M

t604
'4NP3 

Dobozi u 19 35 56ĺ f0't0' t't 45 35 56r 20 70' I7 451

1604 víNP3 KďásonY s' u' 22' 3230, ll 55( 30 9l 32 30\ 3l 55( 30 9t8

1604 vĺNP3 KisfuvaÍos u' t 43 231 44 23i 43 385 43 231 M 21" 43 38i

I604 vĺNP3Luizu 2c 49: 4E4 MI 49: 484

I604 vĺNP Luia u. t 3t 2Z', 17 80: l7 14" 3t 22 t7 E0: t1 14"

1604 vĺNP3 Luia u' 15 l5 3l I3 40: 13 07ĺ l5 3l: 3 40' 13 07ĺ

1604 vĺNP3 Luiz u 22 58 36 64 19' 35 t52 5t 361 64 t9' 35 I52

|ó04 vĺNP3 Luia u' 30' 55 70: 10181 61 82ź 55 70i 70 7E( 61 82ź

t604 víNP3 Luia u' 34' t5 69, t'l 301 r7 00r t5 694 1 301 I7 001

1604 vÍNP3 Masdo|na U 12 344 ll 344 ll 4t 5t( 344 I ll 344t1 4t 5t(

t604 ÝíNP3 M4dolna u' 20. 37ś |8ĺ 389 57 725 79 375 ttE 389 57 f25 79',

ló04 vÍNP3 Magdona u' 22' t8 75 27 461 z7 tol t8 753 21 46i 21 t0

t604 víNP3 Mapdo|na u' 44 t7 92: l9 |ó| l8 80! t1 9f t9 l6 It E0!

|ó04 !łNP3 MaPdolna u' 47 I 84', ll 701 | | 52': 8 84t Il 70: il 52:

t604 !,ÍNP3 Nasýńlvaľos u. 2/b. r6 361 t5 74' t5 4fl l6 36t 15 14 t5 4Zl

t604 víNP3 NasďUvaÍos u' 2ó- 243 5t, 243 32 23 49! 243 584 243 32 21 49!

t604 vĺNP3 sarda}e|Yl u' |2. t1 56" tt zfl t0 88( l1 562 ll 221 IO EE(

ló04 vÍNP3 srerda}elvi u' 13. t4 7l l3 68( l3 39ĺ t4 7t9 l3 68r l3 39ĺ

1604 úNP3 Srcrdanelvi u |8 t06 25 100 69: 98 30( l0ó 25l 100 69 q8 30(

ló04 r{NP3 sziseNáń u. 4 40 011 23 58r 40 01, 23 5tl
ló04 v{NP3 Dokó u. ló' fszt.helviséE t2 28 l6 45r t2 f\i 16 451

1604 vÍNP3 Dankó u 40 RÍ' helüsés' 7l 761 1t9 76

t604 úNP3 Dobozi u.23'fsd' helYiséc 16 721 l9 3l' t6 724 t9 3l

ló04 r{NP3 Medolna u. 47 helviséĺ l2 58: t1 26, 7: tf 58i t7 26, 1:

1604 ýÍNP3 MáNís tćÍ 15. DinÉklub lt 971 5 5lĺ lt 97 5 5l
t604 vÍNP3 sĚrdahe|yi u' 13. helyiség 13 78 16 431 t9: 13 78't ló 43: t9:

ló04 úNP3 Baucr s. ut6 t5 15t 61 711 49 91: 85 15! 6t l7l 49 91:

t604 !,ÍNP3 MasdolnÁ ut I t3 73: 3t 66, tt3 11i I t3 71" 38 66i

t604 vÍNP3 Teleki !ér I 166 l7l 16ó l7ĺ t30 96t 166 l7t t66 17i t30 961

t604 r{NP3 Tclcki tćÍ II 40 t8: 40 88: 2 04! 40 t8: 40 tt: z 04:

ló04 vÍNP3 Teleki tćr IĺI 14 991 74 99: 30 95( 74 99i 74 99: 30 95(

t604 víNP3 Vĺzryüitiĺ putreroiĺoa 5 66ĺ 498 5 66( 49E

t604 ÚNP3 T4l3 56 la'kl's felúiĺtÁsa 3Z 321

1603 ]sP köfudIet fe|úiitás t02 3l t023[i
t602 'edas.salc. lak I 941 l 94ĺ I 94i l 94ĺ

t602 (sfalu Kfr ďiüäsa 25:

1602 ákóhŁlk é|eNaszlv elháńtás 671 671

11602 úÁV |a'kóre|eD fe|úiitása 26t tt: 261 601 54 471 26t 16l 26t 60: t54 4'.tl

1602 -ELEK-La.kások fe|úi 14 27\ t7 071 t3151 14 275 t t 0'll l3 751

\602 i|id ÉÍd.hen fel'ii |akís ÁFA l0 t4: l0 t4: l0 l4l l0 14:

1602 |olnai L.u'2|.felúiitás túz m' 79 t1l 135 341 58 251 79 87\ t35 34( 58 25,

1602 ]éDkocsi bciáÍó. DďkoIó

t602 Mbre 8 lálás hclvrełllításá I 69( I 69r

t60l loráŃzkv bölcsóde 14'101 32 601 34'l0l 32 601

t60l v{árkus E.u.felúi 2" 33 221 22

160 (EoP energetikai oálvázt t08 96! il8 96! l0t 96s l l8 9ó!

t60l 57 57

t60l IoryátI M'EÍ felúi' 5 t4' 5 t4', 5t4 5 t4:

t60 macsim Rcvicztv u felúi. 22 56'l 22 0s f2 56: 72 05:

l60l iáłkav u. köłi|. Meruiĺta lr 00( Il 00( l0 00: il 00( lt 00( l0 00:

160 \lft'Idi u' és särkánv u. felúi 95 04: 87 884 95 04' 87 884

l60l zigony u. 2/B ory. rend 5 80( 5 554 5 t0( 5 55,

Gotalofi red łemckiid. felúi.

t60 zárdos úti bö|csóde fe|úi I 00( E 00(

t60l Kati€ Bölcsődc és ovoda gte||ift 3 46' 3 46',

t60l )clei u' úrfelúiilás 34 291 291t'l 34 Z9l f9 7l
t60 ľiŚfu u útfelúi 6 2Z: 4 tzl 6 22. 4 A2l

tó0l Bony.dii Delei s Tistu ut I 34( | 03( I 34( ult

Oss6en: 4 277 741 4 761 l6a | 191 941 79 A7l 153 2E: 1t 44! 4 197 861 4 601 901 t 7f6 501

NöteIezó feladatok Önként vá||a|t f€|adatok E. Feladatol

Eredeti ei Módos. €i. Telisités Eredeti ei. Módos. ei. Telisĺté5 Eľedeti ei. Módos. ei. Teli6ítés Eredeti ei Módos' ei. Te|jsĺtél

]|Eámsleń Hivabl 0 25 000 2t 253 0 25 000 ft f53

óÄefoárosi Parkolási salga]al 951 951 950 951 951 950

ó4efu árosi Eflesíteft BöIsôdék 0 9 660 9 028 2 900 1 924 6 760 5 t00

óAefváÍosi Kö4eÍülel-felúgye|et s
/átosüŹmeketési salsalat 338 52'l 4t9 958 374 474

25 7t5 22 268 33t 527 394 f43 352206
oAeNaÍosl bremuK@@@
(özponl 0 2 184 2 lt3 l 235 | 234 949 949

ntćzménv€k össÉsen 339 41E 457 753 407 EE8 951 55 801 49 633 338 527 40t 952 358 255
(erÚ|et Ôss6en 4 611 ff6 5 218 938 2 205 Ar4 t0 t30 209 0E4 t21 07E 4 536 396 5 009 854 2 084 756
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61 000

8

31 8f1

54(

zffi t59

60 r0(
9 04',7

83 000 9282r 69 141



reĺdclet

Jóxefváľosi Önkormányzat 2014. évi működési cét és áltatános, és felha|mozási céttarta|ék e|őirányzatai I/ą me|lé|det

e Fa-ban

nĺŰrtnÉsl cÉL És ÁLTALÁNoS TARTALÉK

Tarta|ékok megnevezése

Eľedeti e|őiľánvzat Módos|tott előirányzaI

kötelező feladat
önként válIaIt

feladat
Összesen

köte|ező
feladat

önként válIa|t
feladat

Összesen

céltartalékok
lolgármesteri saját keret szenődéssel |e

lem kötött kerete 2| 35ź 21 5)f 3 542 3 s41

lr. sára Botond alpolgármester saját
9 221 9 227 46( 46(

Egĺy Attila alpolgármester saját keret I9',71 I 97t l 277 1 27"

lr. Sántha Péterné alpolgármester saját
I 78( 8 78( | 72i | 72"

váÍosgazd. és Pü. Bizottság salát keret
rzepőĺléccel Ic nAń kňfňfŕ kprefé t1 125 11 12t
{umánszolgáltatási Bizottság saját keret
lzerződéssel le nem kÖtött kerete 4 030 4 03(

I fő főfoglalkozású tisztségviselő
nunkaviszony megszüntetéséből adódó
dfizetési kÖtelezettség járulékokkal
lgyutt(végkielégĺtés és szabadidő
negváltás)

l4 5l

1Ä 516

} íő főállású alpolgármester úJ bére'
löltséstérĺtés és iárulékai 2 hóra

6 625 b bfJ
l fő társadalmi alpolgármester új bére és
i^|téÄńÁÁtÄF^ Ác iánl|Á|łąi ] hÁ

| 092 | 092

(tzfoslalkoztatás Önrész 20 00( 20 000

Józsefoárosi Nemzetíségi on
íománvzat nrosramiaihoz támosatás 3 I) T 3 757 0

)ivil szervezetek, alapĺWányok
ámosatása I 000 1 00c

igyhtaak, egyházi kozosségek
4 000 4 00c

]portolók, sportszervezetek tämogatÁsa I 00( I 000

Rendkivülí hideg időjárás miatti
|nł Áz1zp Ä Ä ą aV fé| ąił ąr^v 82( 11 820 13E 3 138

iapótlás és komyezetvédelem 9 10: 9 105

degenforgalmĺ adó differenciált
ciesészítés támosatás

4 92t 4 922

lendkívüli események (tűz, vihar, hideg,
rl(séo\ miaŕŕi kŕt|ŕśéoékre 5 00( 5 00c )t )/

\|lami támogatás évktzi változások
niaffi

20 00( 20 00c ls 740 15 74(

y'árosmaĺketing
50 00( 50 00t 8 09t l8 09t

l A'IVIUľ J.o. r.D-lfl l oun[lęgęluzę5l
lályazatban (rendőrséggel

)gyüttműkÖdve) vállalt kttelezettség
. 

je|en|eg a pá|y ázat elbĺrása folyamatban
3 000 3 00( 3 000 3 00(

jzociális äEazatban alkalmazottak
llta|nm éq iánIlÁka 0

3ankktltség 142 t2 t4i

ĺóhír és KÖztsségi Ház kieg.támogatás

]-útdĺi bevételkiesés miatt 4 t37 + tJ,

šzociális ágazati pótlék 478 47ź

VÍunkavi szony megszüntetéséből

.nyugdĺjazás, stb) adódó tÖbbIetkÖltségek

)éltartaléka

ll 865

ll 8ój ti 86i 11 8ó:

Célta ńa |ékok iisszesen E8 125 143 07 231 19ĺ 44 363 3129t 75 661

ł|talános tartaték 50 00( s0 00( 16 541 t6 54',,

Működési cél és á|ta|ános tarta|ékok
t3E 125 143 073 2E1 19ĺ 60 91{ 3t 29t 92201



rendelea

Jóxefvárosi önkormányzat 2014' évi műköĺ|ési cé| és álta|ános, és fe|hatmozási cé|tartalék e|őiľányzĺtĺi l/c' mcl|ék|et

e Ft-ban

' FELHALMoZÁflCÉLTARTALÉK

Ta rtalékok megnevezése kötelező feladaÍ
önként vá||alt

feladat
Összesen

köte|ező
feledat

önként válla|t
feladat

Osszesen

Parkolás megvá|tás 365 14( 365 14( 365 140 365 14(
'Tzsefuárosi Kozosségi Házak Nonprofi t
(ft' tÖrzstćĺke eme|ése z 50( z 50(

Nagytemplom btlcsőde udvarának és

rdvari homokozó felújĺtása (hatósági 2 90(
2 904

)zázados úti bÖlcsőde udvarának teljes
ereorendezése íhatósáei ik.)

8 00( 8 000

{oránszlry bÖlcsőde felújĺtása 17 000 l7 000

)vodák katelező minimdlis tąneszköz és
ąahl;ętalrjnlnbílłł<

- tornaszoba kialakítása szertärral
'I{inrclrarpclĺ Ác Nancllo4r Áwnĺ|Álrhen\

11 50( ll 500

. játszóudvar kialakítása (Mesepalota) z 50(
0 2 50C

. ttbbcélú helyiség és felnőtt Ölttző
ri ą,|ąV |tĄąa ŕNanclloár ńwnŕláhan\

ó0(
0 60c

- szárĺtó helyiség kialakítása
,MesenaInfa Áwnrláhan\

2 00c 2 00Ĺ
. ételhulladék tároló kialakĺtása
,TÄTIIZ 

^ 
Árlnäáhąĺ\

350 35(

ľérfi gyelő kamerarendszer beszerzése

Felhalmozási céltaľta|ék összesen 27 E5{ 384 64( 412 49( 365 140 365 14(



Józsefvárosi onkoľmányzat 20|4. évi mĺĺködési támogatása jogcímenként ľendelet
1/f. sz melléklet

e/Ft-ban

Megnevezés
Eľedeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|számolás
a|apján az
onkoľmányzatot
megillető

Kiiltségvetési támogatások
A, HELYI ONKORMAI\-YZATOK ALTALANOS
uÚxoonsÉNEK És Ácazĺ'ľr FELADATAINAK
ľÁMoG.ĄTÁsA

2 551 540 3 385 64a 3 4tf 06(

ĺ. HEYLI ONKORM/ÍNYZATOK MUKdDESENEK
,iĺrlĺÁĺv os rÁ aoe'ąrÁs'ą 96 066 96 066 96 06ó

0nkoľmánvzati hivatal műktidési támogatása
- elismeľt |étszám
- első nésv hónap
- 8 hónapra
ľelepĺilésüzemeltetés támogatása
. zöldfeliilet
- közľilápatás
- közutak fenntartása

Egyéb köte|ező iin koľm án yzati fe|adatok támogatása
9ó 066 96 066 96 06(

II. TELEPtjLÉg oľĺronivĺlilvyzAToK EGYES
KoZ N EVELns l rs GYE RMEKÉ TKEZ TE TÉsI
F E LADATAI NAK TÁMo GATÁSA

794 861 792 167 793 569

ovodapedagógusok és az óvodapedagógosuk nevelő
munkái át közvet|enül seeítők béľtámosatása

794 861 792 161 793 565

ovodapedagósus
- elismeľt óvodapędaeóeus létszám 8 hónapľa

4hónapra
- gveremeklétsziĺm 8 hónapra

4 hónaora
. elismeľt vezetoilétszám 8 hónaora

4 hónapra
-vezętői kötelező óraszám 8 hónapľa

4 hónaora
- elismęrt |étszámĺabértámoeatás 8 hónapra 354 928 3s4 928 355 731

4 hónanra 176 796 I"t4 789 t75 t90
- óvodapedagógusok pótlólagos támogatása szeptembeľi

ńrvá|tozásmiaÍt 4 548 4 496 4 506

\evelő munkát sesÍtők
- elismert létszáma 8 hónapra

4hónaĺra
- óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 főt 1 ÍÖ

- elismeľt |étszźlma 8 hónapra
4hónapra

- daika csoportonként l fő
- elismert |étszáma 8 hónapra

4 hónaoľa
- pedagógiai asszisztens 3 csopoľtonként 1 fő
- elismert létszáma 8 hónapra

4hónapra
- elismeľt |étszámra bértĺíľnoeatłís 8 hónapľa I 17 60C I t7 600 rt7 60(

4 hónaora 58 80C s8 800 58 80(

ovodai mĺÍködtetési támogatás
- gyeľmekek teljes idejil óvodai nevelése

cvermeklétszám 8 hónapľa
lbből nem saiátos nevelési igénYiĺ syeľeklétszám

4 hónapľa
lbből nem saiátos nevelési ieényű syereklétszám



Józsefváľosi onkoľmányzat 2014. évi mĺĺkiidési támogatása jogcímenként ľendelet
l/f. sz melléklet

e/Tt-ban

Megnevezés
Eľedeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|számo|ás
a|apián az
onkormányzatot
mesil|ető

. nem sajátos nevelési igényu óvodás gyermekek száma
8 hónapra

4hónaora
- mĺiköclési támosatás 8 hónanľa 54 805 54 805 54 955

4hőnapra 27 384 26 749 26 787
Ingvenes és kedvezménves gveľmekétkeztetés
- óvodai
- általános iskolai
- gunnazlum

III. TELEPULESI oNKoRMAľ.t[YzAToK
szocIÁLIS És cynnľrEKJóLETI
FELADATAINAK ľÁľloc.ł'ľÁs,ł.

t 402232 1 169 661 I 195 160

Esyes i övede|empót|ó támogatások kiegészítése 701 125 468 643 468 641
- rendszęres szociális sesélv r30 s00 97 rcA 97 16(
- normatív lakásfenntratĺĺsi támoeatás 63 225 52 875 52 8'1:
- adóssáscsökkentési támosatás LT 3OA 83 4il 83 4tl
- óv o dáztatÁsi támo satás 1 040 I 04(
- fos'|akoztatást helvettesítő támoeatás 384 000 234 157 234 tsi
- kámót|ás 100

ÍIozzáiár u|ás a pénzbeli szociá|is el|átásokhoz 135 204 135 204 135 204

Egyes szociá|is és gyeľmekjó|éti feladatok támogatása 530 951 535 828 561321

- családsesítés 20 0'7'l 20 077 f0 07-t

- svermekióléti szoleáltatás 20 078 20 078 20 078
- syeľmekióléti központ 2 099 2 099 2 099
- wermekétk eztętés tiĺmo satása
:bből elismert dolosozók bértámosatása t19 462 12.1 388 104 154

tlz emeltetés i t'ámo patása 104 85C 106 335 106 335
- szociális étkeztetés 56 467 58 128 59 r80
. házi sesítséenwitás 't 97s 7 68s 7 830

- időskoruak nappali ęllátása 27 250 29 866 29 Ęa
fosyatékos személyek nappali e||átása l0 000 8 000 8 500

-oszichiátľiai és szenvedélvbetesek naooali e||átÁsa 13 950 t4 s70 v26A
- hailéktalanok napoali intézrnénvi ellátása 0
- sveľmekek napkcizbeni e|Iátása bölcsőde
:bből nem hátránvos helyzetú r27 972 133 901 t73 923

hátránvos helvzetíĺ 9 338 3 632 5 188

halmozottan hátránvos helv zehl 3 805 4 348 3 80J
741

- családi napközi és sveľmekfelüsvelet
- hai léktalanok átmeneti intézrnénvi
- sveľmekek átmeneti intézrnényei 7 62E 5 721 5 721

Telepü|ési önkormányzatok által idősek átmeneti és

taľtós, valamint haj|éktalan személyek ľészéľe
nyújtott taľtós szociális szakosított e||átási feladatok
támosatása

34 952 f9 992 29 992

- időskoruak sondozőháza e|Iátottak száma
- lnténnényvezetői és segĺtő munkatársak létszáma és

6érÍámos.atźsa l3 03c l3 03( 13 030
- intéznénvi iizemeltetési támoeatás 2t 922 t6 962 16 962
ry.TELEPÜLESI oNKoRMANYZAToK
KULTURÁLIS FELADATAINAK ľÁnĺoca,ľÁsa. 28 464 28 464 28 464

Könyvtáľi kiizmÍĺve|ődési és múzeumi fe|adatok
támosatása

28 464 28 46Ą 28 464

2



Józsefvárosĺ onkoľmányzat 20|4, évi működési támogatása jogcímenként rendelet
l/f' sz melléklet

elFt-ban

Megnevezés
Eľedeti

e|őirányzat
Módosított
e|őirányzat

E|számo|ás
a|apján az
Onkormányzatot
megiIIető

- főváľosi keľülketi önkormányzatok közľrűvelődési
Ámopatása 28 46Ą f8 464 28 464

A HELYI ONKORMAI{YZATOK ALTAL
FELHAsZNÁlrrłľo KozPoNTosÍToTT
ELoIRÁľ{YZAT

229 911 1299 28r r 298 801

Üaĺil0nelvi fe|adatok támogatása 229 911 229 9r7 229 9t1

Költségvetési szerveknél fogla|koztatottak 20|4.évi
béľkompenzációja + (2013.évľő| áthŰlződó
hérkomnenzáció ) 74 7'72 74 772

[re|yi szervezési intézkedésekhez
kapcs.ttibbletkiadások támogatása (pľémĺum évek

Dľogľam 3.me|l.6.pont) 5 266 5 26:

L3l2012.(N.L8.)NEFMI ľendelet alapj án

Jyeľmekszegénység ellenĺ pľogľam keretében nyáľi
ltkeztetés biztosítása í3.mel|.9.pont) 5l15 5l15
E-útdíi komnenzáció 4 r37 4 t3',l

Belteľĺileti utak sziláľd buľkolattal való ellátása

l3.melléklet 10.e pont) | 250 | 250

Szociá|is, gyeľmekj óléti és gyermekvédelmi ágazati
pótlék 34i2014.(II.18.) sz.Kormány ľendelet alapján 41 706 4122',7

Kłizbiztonság növe|ését szolgáló tinkoľmányzati
fei |esztések támosatása 220 069 220 069

Adósságkonszolidáció 431 768 43r 768

Auľóľa u. ľende|ő felúiítása f85 281 285 281

KoLTSIĺGVETESI TÁMoGATÁSoK oSszEsEN 2 sil 544 3 385 645 3 4|2 06Í



Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi összevont (konszo|idá|t) beszámo|ó-kö|tségvetesi kiadások rendelet
2.sz. melléklete

e Ft-ban

Megnevezés KonszoIidá|á
s e|ótti
,lśś'Ad

KOnSZOITO

á]ás összeg

01 ľörvénvszerintii||etménvek' munkabérek (K1101) 3 440 3 440 52i
02 Normatíviutalmak (K1102\ 12291 12291

03 3élirlttatás Droiektorémium (K1.ĺ03) aż 7S 77 07Í

04 Ké ln|éti iiove|eti he|VéttesítéSi díi. túlóra. tú|szoloáĺat (K1,|04) 52 10t 52't0!

05 ýéokie|éqítés (K1 105) 35(

06 lubilcumiiutalom (K1106. 45 71 45 71

07 Béren kívü|i iuttatások (K1 107) 197 32ę 197

08 Ruházati kö|tséotérítéS (K1 .ĺ 08)

09 Köz|ekedésikö|tséotérítés (K1109) ąo toc 39 5l

ĺ0 trđVéh kŕi|tséÔtérítések íK1 1 10) I 9 50ĺ

11 akhatásĺtámooatások (K1111)

12 \znciálistámooatások (K1112\ 391 391

13 ż|k^fł^łń|ł^k eovéh szemé|vi irlttatásaĺí>=14) (Kl 13) 165 08C 't65 08(

14 )bbó|:biztosítási díiak (K1 13) 0

co|aIkoztatottak szemé|vi iuttatásai (=0í +...+1 3) (K11) 40 4 039 977

ýáasáotttisztséqvise|őkiuttatásai (K12,|\ 254 69 25/

17 Vtlnkavégzésre irányu|ó egyéb jogViszonyban nem saját fogla|koztatottnak Íizetett juttatások
(K122\

105 444 105 442

18 Eovéb kÜ|ső szemé|vi iuttaiások (K123) 89 6'tt 89 61(

í9 Kü|só személvi iuttatások (=16+17+18) ([12) 264 317

20 Szemé|vi iuttatások összesen í=,t5+19) (K1) 4301294 4

21 Munkaadókat terheló járulékok és szociátis hozzájáru|ási adó (=22+,.,+28|

lKrl
1 í78 55( 1 178 556

|: szociá|is hozzáiáru|ási adó Üę) 1 017 1 017 694

23 )bből:Íehabilitáciishozzájáru|ás (K2) 49 17i 49't7!

24 :bbó|: korkedvezménv-biztosítáSi iáru|ék (K2) I 64(
.cnéczséoĺiovihozzáiárłilás (K2\ 468 46 831

26 )bbó| : tápDénz hozzáiár u|ás (K2) I 807 I 80i

27 ffirészéretörténőkifizetésekke|kapcso|atbanterhe|omás
áru|ékie|leoűköte|ezettséoek (Ię)

4 56€ 4 56!

28 :bbő| : munká|tatót terhe|ó szemé|Yi iovedeIemadó (K2) 41 a3ę' 41 I
29 Szakmai anvaook beszezése (K3,l 1 60 647 60 64t

-1U zemc|łetésianvaookbeszerzése (K312\ fu3 )6t ?05

31 Fube'szerzés (K313)

Kés7|eŕbeszeřfésĺ=29+30+31) (K31 266 63i 266

Informatikaiszo|qá|tatásokigénybevéte|e (K34 ĺ32 58( 132

34 Eqyéb kommunikációs szo|gá|tatások (K322\ 54 )2 54 921

35 Kommu nikációs szoIgáltatásot (=33+34) (](9?} 187 507 í87 50i

36 Kĺizüzemi K33.ĺ 507 I 507

37 Vásáro|té|e|mezés (K332) 52'l 44i 521 44i

38 Bér|eti és |ĺzino díiak (>=39) (K333) 60 221 60 221

39 ebbó|: a kozszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) a|apu|o szerzódéses konstrukciĆ
íK1??\

0

40 Karbantartási'kisiaVításiszoIgá|tatások (K334) 429 006 429 00(

41 Közvetített Szo|oáltatások (>=42) (K335) 60 11 60 1

42 :bbó|:á|lamháztartásonbe|Ü| (K335) 26 3.t€ 26

43 szatńaitevékenvséoetSeoítószo|qáltatások (K336) 900 505 900

44 =ovéb szo|oá|tatások (K337) '1 729 60€ 1 729 60Í

lzo|oá |Íaŕási kiadások ĺ=36+37+38+40 +41+43+44| (K33) 4 208 8í6 4208

ffi 936

47 ł'ek|ám-éspropagandakiadások (K342) 6 941 6 941

48 ritúlaetések. rek|ám. és orooaqandakiadások (=16+47) (K3/ĺ) 787 7 871

49 M.,ĺköaési cé|ú ďózetesen felszámított á|ta|ános forga|mi adó (K35l) otn 958 62t

Fizetendő á|ta|ános forqalmi adó (K352) 277 40( 277 40(

Ąí Kamatkiadások í>=52+53) (K353) c J |č 531

52 :bbó|:á||amháztartásonbe|ü| (K353)
Ä2 3bbő|: fedezeti Üov|etek kamatkiadásai (K353) 0

54 Fovéb oénzÚovi műveIetek kiadásai (>=55+...+57) (K354) I

ebbő|: va|uta. deViza eszközök reaIizá|t árfolyamvesáeséje (K354)

56 ebbĺi|: hite|viszonyt megtestesító értékpapírok árfo|yamkÜ|önbözete (K354)

abbő|: deviza koteIezettséoek reaIizá|t árfo|yamvesztesége (K354)

58 Eqvéb do|oqi kiadások (K355) í 51 53] 1 51 53;

ffido|osikiadás 1 392 89Í ĺ 392 89Í

)oIooi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 6 063 73í 6 063 73'1

ol iársar|aIombiztosĺtási e||átások (K41

oz sa|áditámooatások(=63+...+73) (K42) e2 tnt

bJ )bbő|: csa|ádi pót|ék (K42)

64 lhő|. ni támoo2tás (K42\

65 :bből: overmekqondozási segé|y (K42)
rhhŕi|.nvermekneve|ésiÍámooatás (K42\ 0



Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi iisszevont (konszolidá|t) beszrámoló-kłiltségvetési kiadások rendelet
2.sz' melléklete

e Ft-ban

Megnevezés KOnSZOltOala
s előtti

Áonszo||o
álás

Konszolidä|t
összeg

Ibő|: qvermekek szÜ|etéséVeI kapcsoIatos szabadsäg megterltese (K4z)
68 :bbő|:életkezdésitámooatás (K42)

. ôÍÍhônfArémłóŚi łámnn2láŚ (Ka2\

70 ]bbo| : overmektartásd íi meoeló|eoezése (K42)
71 rbből: GYEs-en és GYED-en lévők ha||oatói hite|ének cé|zott támoqatása (K421 0

)bbő|: óvodáztatási támoqatás tcyvt.20lc. sl {K4:z) í01 '| 01(
73 rbbő|: az eovéb oénzbe|i és természetbeni overmekvéde|mi támoqatásoK (K4z) 32 49ę 32 49ę

74 f énzbe|i kárpót|ások' kártérítések (K43) aa

75 feÍeoséooe| kanc-qoIatos ĺnem társadaIombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) 74 74
76 oolási díi (K44\

77 3bbő|: foovatékossáoi támoqatás és vakok szemé|yi iáradéka (K44)
78 rbbő|: mozoáskor|átozottak szeŻési és áta|akítási támooatása (K44)

79 3bbó|: megvá|tozott munkaképességÚek i||etve egészségkárosodottak kereselkĺegészítése
tK4,t\

80 3bbő|: kormányhivatalok á|taI fo|yósított közgyógyellátás [Szoctv.50.S (1)-(2) bek.] (K44)

81 gbbő|:cukorbeteoektámoqatása K44\
82 ebbő|: he|vi meoá||aoĺtású közovóove||átás lSzoctv.S0.s (3) bek'l K44) 7Ą 7 49ź

FooIaIkofatássa|. munkané|kÜ|iséooe| kaocsoIatos e||átások (=84+'..+92) (K45) 279 041 279 041

84 ebbő|: a Nemzeti Fog|a|koztatásĺ A|a|pbó| foĺyósított passzív, e||átási tÍpusú támogatások' ĺgy
különösen az álláskeresési járadék, a nyugdĺj e|ótti ál|áskeresési segé|y, Va|amint az e||átások
meaá||anitásáua|kánĹso|atosUtiköĺtséo-térĺtés íK45)

E5 ebbő|: korhatár e|őtti e||átás és a fegyveres testü|etek volt tagjai szolgá|ati járandosága
(KĄ5\

0

abből: munká|tatói befizetésbő| Íinanszírozott korenqedménves nvugdĺi (K45)

87 ebbő|:átmenetibánvásziáradék (K45)
ehhŕí|. rr|ósáo nénzhe|i meová|łása íK45)

89 ebbő|: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset.kiegészÍtése (K45)

90 ebbó|: mezőoazdasáqi i K (K45)

9l ahhŕí|.fno|a|koztátásÍ he|Vettesĺtő támooatás tszoctv. 35. ö í1) beK.l (K40) 279 041 279 04

3Z ebbő|: no|oármesterek korhatár előtti e|látása (K45)

UJ Lakhatássalkaocso|atosel|átáSok(=94+...+99) (K46) í5615: 156 15í

94 ebb,ő|: hozzáiárulás a |akossáoi eneroiaköltséoekhez (K46)

95 ebbó|:|akbértámoqatás (K46)
ebbő|: |akásfenntartási támooatáS lszoctv' 38. s (1) bek. a) és b) pontoK| (K46) 77 77 77 771

97 ebből: adóssáocsökkentési támogatás [Szocfu. 55/A' s 1, bek. b) pontl ]il(4o) 78 37t 78 37t

98 ebból: természetben nyújtott |akásfenntartáSi támogatás [szoctv. 47's (1) bek. b) pont]

íK46)
99 ebbő|: adósságkezelési szoIgá|tatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást méró készij|ék

bi7tosításe tSzoctv- 55/A.6 í3) bek.l (K46)

100 |ntézménvi e||átottak oénzbe|i iuttatásai (>=101+102) (K47) 274ź 2741

101 ebbő|: á|lami qondozottak pénzbe|i juttatásai (K47)
102 )bbő|: oktatásban résztvevők pénzbe|i iuttatásai (K47) 225( 2

103 nem intézménvi e|látások (>=104+.'.+126) (K48) 203 zuő uz.

104 )bbő|: házastársi oót|ék (K48)

105 : Hadioondozottak Köza|aoítvánvátterhe|ő hadiqondozotti e||átásoK (K4ö)

í06 .'bbő|: tudománvos fokozattaI rendeIkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0

lbő|:nemzetioondozottie||átások (K48)

ĺ08 )bbő|: nemzeti he|vtá||ásért pót|ék (K48) 0

109 Jbbő|: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhĺtése miatti (közszo|gálati idő után járó) nyugdĺj-
<ieoészítés íK48)

0

110 Jbbó|: egyes, tartós időtańamú szabadságe|vonást e|szenvedettek részére járó juttatás
'K48)

0

1 :bból: a Nemzet Színésze címet Vise|ő szĺnészek havi é|etjáradéka, művészeti
rvuodíiseqé|vek'ba|ettművészetié|etiáradék (K48)

1 )bbő|: az e|hunyt akadémikusok hozzátartozóinak fo|yósított özvegyĹ és árvae||átás (K4E) 0

1 )bbő|: a Nemzet Sporto|ója címmeI járó járadék, olimpiaijáradék' idós sporto|ok szociá|is
'ámnnlfáęa /Kán\

0

14 ]bbő|:é|etĺáradéktermőfÔ|dért (K48) 0

1 Bevándor|ási és A||amooloársáoi Hivata| á|ta| fo|vósĺtott e||átásoK (K4Ü)

11ô 3bbő|: szépkorúak iubiIeumi iuttatása (K48) 0
lbő|: idóskorúak iáradéka tSzoctv. 32lB. s (1) bek.l (K48)

't 18 :bbő|: rendszeres szociá|is segély lSzoctv. 37' s (1) bek' a) - d) pontok] (K4E) 104 549 104 54t

]bbő|: átmenetĺ seoé|V [szoctv. 45.8l (K4E) 66 23€ 0 66 23t

120 9bbő egvéb, az önkormányzat rende|etében megá||apĺtott juttatás (K48)

121 :bbó|: természetben nyújtott rendszeres szociá|is segé|y [szoctv' 47.s (í) bek' a) pont]
IKÁ'A\

0

122 )bbő|: átmeneti seoé|v [szoctv. 47.s (1) bek. c) pontl (K48) 0

123 : köztemetés tSzoctv.48.Ęl (K48) 17 744 17 744

12Ą ]bbó|: rászoru|tsáqtó| fÜooó normatíV kedvezmények tcyvt. 151. s (5) beE.] (K46) 0
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125 3bbŐ|: Cinkormányzatá|ta| saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvéde|mĺ e|lirások
alaDián) adott oénzÜovi e||átás (K48)

126 ebbő|: önkormányzat álta| saját hatáskörben (nem szociá|is és gyermekvédelmi e|őírások
a|aoián) adott természetbeni el|átás (K48)

14 49t 14 49!

127 El|átottak oénzbeIi iuttatásai É61+62+7 4+7 5+83+93+100+ íK/ĺ| 682 033 2037
Nemzetkĺiziköte|ezettséoek(>=129) íK50,|)

129 gbbő|: Euróoai Unió (K501)
ĺ30 Vonások és befizetések (K502) 1 393 88í 1

131 Vlűködési cé|ú garancia. és kezességVá||a|ásbó| származl kĺÍizetés á||amháztartáson belü|re
'KĄn1\

|őz vlűködési cé|ú visszatérítendő támogatások, kö|csönök nyújtása á||amháztartáson be|ĹiIre
'-.ĺ33+...+142) (K504)

0

í33 )bbó|: központi kö|tséovetési szervek (K504 0

134 )bbő|: közDonti keze|ésű elóiránvzatok (l

't35 )bből: fejezeti keze|ésű e|őirányzatok EU-s programokra és azok hazaĺ társfinanszi|ozäsa
'K50r'.|

ő|: eovéb feiezeti keze|ésű e|őirányzatok (K504)

137 rbbő|: társadaIombiztosĺtás oénztiovi aIapiai (K504)
eIkÜ|önítettá||amioénzaIaook (K504)

í39 )bbó|: helyi önkormányzalok és kci|tségvetési szerveik (K504)
lbő|: társu|ások és kö|tséovetési szerveik

14',l ]bbő|: nemzetiséoi onkormányzatok és költsésvetési szerveik (K504)
142 :bbő|: térséoi feilesztési tanácsok és kö|ts( szerveik íK504)
143 vlÚniđesi célú Visszatérítendő támogatások, kÖ|csönök tÖrlesztése á||amháztartáson be|ü|re

l=144+...+í53) íK505)
U

144 3bbó|: központi költséqvetési szervek (K505) 0
't45 :bbó|: közoonti keze|ésű előiránvzatok i)

146 3bbő|: fejezeti keze|ésÚ eltĺirányzatok EU-s programokra és azok hazaĺ társÍinansziÍozesa
ĺK5n5\

0

147 abbŕĺ|: eovéb feiezeti keze|ésű e|őiránvzatok (K505)

14e gbből: társadaIombiztosítáS pénzÜqyi a|apiai (K505)

1Ą ähhŕí|.é|kĺi|Änítéttá||2minén7e|ánÔk íK505)
15C ebbő|: he|vi önkormánvzatok és költsésvetési szerveik (K505)
1 3bbő|: társulások és kö|tséovetési szerveik
152 ebbő|: nemzetiséqi Önkormányzatok és ko|tségvetési szerveik
153 :bbő|: térséoi feiIesztéSi tanácsok és si szerveik (K505)

't54 Eovéb míiködési cé|ú támooatáSok á||amháztartáson belÜlre (= (K506) 652 5( 652 501

't 5f ąhho|. kô7nrnl| ko|tséÔVelesI szerV€ íK506) 443 23i 443 23
,| 5€ 'obbő| : ktizoonti keze|ésii e|őiránvzatok (K506)

157 ebbó|: fejezeti keze|ésű e|oirányzatok EU-s programokra és azok hazaĺ társfinanszíÍozása
íK506)

l5t Phhő|. eovéb feié7eti keze|ésti eIoiránvzatok ĺK506) 96 74Ą 4'
,ĺ5g ebből: társadaIombiztosítás oénzüovi a|aoiai

ĺ6( ebbő|: e|kÜ|önített á||ami pénza|apok (K506)

161 sbbő|: he|vi önkormánvzatok és kö|tséqvetési szerv€ íK506) 4 85Í 94 85r

lof ebbő|: társu|ások és kö|tséqvetési szerveik (506)

ebbő|: nemzetiséoi onkormánvzatok és kc si szerveik íK506) 17 66t 't 7 66t

164 ebbő|: térséqi ĺánáĆ.qôk és kri|tséovetési s7erveik fl
ĺ65 MĹÍkÖdési cé|ú garancia. és kezességvá||a|ásból származó kiÍizetés á||amhááartáson kĺvü|re

(>=166) (K507)

166 ebbő|: á||ami Vagy önkormányzati tuIajdonban |évő gazdasági társaságok tartozásai miatti
kifizołócak (Rąn7\

167 Működési cé|ú Visszatérítendó támogatások, kÖlcsönök nyújtása á||amhááartáson kĺVÜ|re
(=168+...+178) (K508)

0

:bbő|: eovházi iooi szemé|Vek 0

169 )bbő|: nonprofit gazdasági társaságok (K50t
:bbő|: eovéb civiI szervezetek 08)

171 )bbő| háztartások (K508)
tt2 :bbő|:oénzÚovivá|la|kozások (K508)

173 : áĺ|ami többséoi tu|aidonú nem oénzÜovi Vá||a|kozások (K508)

17Ą ]bbő|:önkormánvzati tobbséoi tuIaidonú nem pénzügyi vá|lalkozások
't75 . pnvéh vá||aIknzások íK508)
176 )bDol: Eurooat unro r08)

Ibő|: kormánvok és nemzetközi szervezet€ ;08)

178 )bbő|: eovéb kÜ|foIdiek (K508)
rkieoészítések' ártámoqatások 0

180 (amattámogatások (K510)
181

=ovéb 
mÜkÖdési célú támooatások á||amháztartáson kívü|re (=182+...+19i 847 606 0

182 : eovházi iooi szemé|vek (K511 5 00;

183 :bbő|: nonprofit qazdasáqi társaságok (K51 244
84 Iebbő|: egyéb civi| szervezetek (K511) 55€ 27 55t

185 :bbó|: háztartások l51í 93f 93Í

]bbő|: oénzÜovi vá|ĺa|kozások (K51 1
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't87 ]bbő|: á||ami többséoi tu|aidonú nem pénzügyi vá||alkozások (K511
't 88 :bbő|:önkormánrrzati többséoi tu|aidonú nem pénzüqvi Vá||a|kozások (K511 808 2 808 25i
I 3bbő|: eqvéb vá||a|kozások (K51 1 5 3íc 5 31(
íon :bbő|: Euróoaĺ Unió (K511

3bbő|: kormánvok és nemzetközi szervezetek (K51í 30c U

192 3bből: eovéb kü|ftj|diek (K511

193 fańalékok (K512\ 0

194 Egyéb miik.'dési cé|Ú kiadások
ĺ=,|28+í30+í 3í+132+1 43+154+165+167+ĺ79+í80+181+í93} (K5)

2 893 991 0 2 893 991

195 |mmateriá|isiavakbeszezése' |étesĺtése (K61) 18 18 833

í96 Inoat|anok beszezése. létesítése (>=197) (K62) 947 875 947

197 gbbő|:termóföld-vásárláskiadásai (K62)

198 Informatikai eszközök beszezése, |étesĺtése (K63) 29 61 29 614

99 Eovéb tárovi eszkrjzök beszezése. létesítése (K64) 404 44C 404 44(
200 Részesedések beszezése (K65)

Nl|eo|évő részesedések növe|éséhez kaocsoIodó kiadások (K66) 428Í' 4

202 Beruházási cé|ú e|ózetesen fe|Számĺtott á|ta|ános Íorga|m| ado (K6i') 27E OgC 278 09(

leruházások ĺ=,| 95+1 96+1 98+'.'+202| (K6) í 683 í43 583
I I tv 770

t ||nfnrmafikri éą7kÄf 
^k 

fp|l'liítása (K72\

206 :gyéb tárgyĺ eszközök fe|újĺtása (K73) ĺ 55ŕ

207 :e|úiítási cé|ú előzetesen fe|számított á|ta|ános forqalmi adó {d{.74\ 43377Ą 433 77t

208 Fe|úiĺtások(=/QĄ+...+2o7| (K7) 2205834 2205831
2nq :e|ha|mozási cé|ú garancia- és kezességvá||a|ásbT| származó kiflzetés á||amháztartáson

]elii|re íK81)
210 :elhaImozási cé|ú ViSszatérítendő támogatások, kö|csönök nyújtása á||amháztartáson belÜ|re

'=211+...+220\ (K82)
1 )bbó|: közoonti kö|tséovetési szervek (K82)

212 )bból: központi kezelésű e|őirányzatok (K82)

213 )bból: fejezeti keze|ésű e|őirányzatok EU-s progľamokra és azok hazai társÍinanszírozása
'K82)

214 ebből: eovéb feĺezeti keze|ésű e|őiránvzatok (KEz)

215 ebbó|: társadaIombiztoSĺtáS pénzÜgyi aIapiai (K82)
216 ebbő|: eIkÜ|önĺtett á||ami DénzaIapok (K82)

217 ebbó|: he|vi önkormányzatok és kci|tségvetési szerveik (K82)
218 )bbő|: társu|ások éS kÖ|tséovetési szerveik (K62)

lő|: nemzetiséoĺ onkormánvzatok és kö|tséqvetési szerveik (K82) 0

220 :bbó|: térséoi fei|esztési tanácsok és kö|tséovetési szerveiK (Köz) 0

221 :e|haImozási cé|ú Visszatérítendő támogatások' kölcsönök törlesztése á||amháaanäson
n|i|re(=222+..'+231\ íK83)

0

222 ebbó|: közoonti költséovetési szervek (K83)

đ|ebbő|: központi keze|ésű e|óirányzatok (K83) 0

224 lbbő|: fejezeti keze|ésű e|őirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozäsa
'KR1\

0

225 ebbő|: eovéb feiezeti keze|éSÚ e|oirányzatok (K83)
226 ebbő|: társadaIombiztosítás oénzÜovi aIaoiai (K83) 0

227 ebbó|: elkü|önített á||ami pénzaIapok (KE3)

224 ebbő|: he|vi önkormánvzatok és kö|tséovetési szerveik (K83) 0

229 )bbő|: társu|ások és ko|tséovetési szerveik (KE3) (.1

lő|: nemzetiséoi onkormánvzatok éS kö|tséovetési szerveik (KE3)

23'l )bbő|: térséqi feiIesztésĺ tanácsok éS költsésvetési szerveik (K83) 0

ć','z
=gyéb 

fe|ha|mozási cé|ú támogatások á||amháztartáson be|Ülre (=233+...+242) (K84) 35 43{ 0 35 43(

:bbő|: kozoonti ko|tséovetési szervek (K84) oąl

23Ą :bbő|: kozponti keze|ésű e|óirányzatok (K84)

235 }bbő|: fejezeti keze|ésű e|óirányzatok EU-s programokra é9 azok hazai társfinanszíÍozása
'K84)
:bbő|: eovéb feĺezeti keze|ésű e|őiránvzatok (KE4)

237 ]bból: társadaIombiztosítáS pénzÜgyi alapjai (K84)

-.bből: e|kÜ|onített á||ami pénza|aook (K84)

239 -'bbĺĺl: he|vi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 34 501 34 50

244 -'bbő|: társu|ások és kö|tséovetési szerveik (KE4)

24',l rbbő|: nemzetĺséoi önkormánvzatok és kö|tséovetési szerveik (K84)

242 -'bbő|: térséoi fei|esztési tanácsok és ko|tséqvetési Szerveil( (Kö4)

243 :e|haImozási cé|ú garancia- és kezességvá||a|ásbT| származó kifizetés á||amháztartáson
<ívÜ|re (>=244) (K85)

24Ą rbbő|: állami Vagy önkormányzati tuIajdonban |évó gazdasági társaságok tartozásai miatti
(ifi7étések íK85.)

245 Fe|ha|mozási cé|ú visszatérítendő támogatások, kö|csönök nyújtása államhááartáson kívülre
F246+...+256\ (K86)

47 34' 47 341

246 ebbő|: eovházĺ iooi szemé|vek (K86)

247 ebbő|: nonprofit qazdasági társaságok (K86)

248 ebbő|: eovéb civi| szervezetek (K86)
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249 ebbő|:háztartások (K86)
:bbő|:oénzÜovivá||a|kozások (K86)

25'.! ]bbő|: á||ami ttbbséqi tu|aidonú nem pénzilgyi válla|kozások (K86)
252 ebbő|:önkormányzatitöbbséoitu|aidonú nemoénzÜoviVá||alkozások (K86)

253 )bbó|: eovéb vál|a|kozások (K86) 47 341 47 34
f5Ą rbbő|: Euróoai Unió (K86)

|: kormánvok és nemzetkózi szervezetek (K86)
)ąA >bbő|: eovéb kü|fö|diek (K86)

258 lgyéb fe|ha|mozási cé|ú támogatások ál|amháztartáson kívĹi|re (=259+.'.+269) (K88) 335 30ŕ 335 30(

lő|: eovházi ioqi szemé|vek (K88) 3 89! .J

)bbő|:nonDrofitoazdasáoitársasáook (K88)
1 |: eovéb civi| szervezetek (K88) 55 77 557

262 rbbő|:hááartások (K88) 10 52! 10 525
263 :bből:oénzÜovivá||a|kozások (K88)

264 )bből: á||ami többséoi tu|aidonÚ nem pénzüovi Vá||alkozások (KE6)
265 )bbő|:önkormánvzatitöbbséoitu|aidonúnemoénzüovivá||a|kozások (K88)

266 )bbő|: eovéb Vá||a|koások (K88) 265 11[ 265 1',!

267 rhhő|.trltrónai l|niń /KR8)
lő|: kormánvok és nemzetktizi szervezetek (K88)

269 ebbő|: eovéb kü|fö|diek (K88)

s6ft (=!Qt+!{Q+221+232+243+245+257+2581 (K8) 418 418
(= 160+127+194+203+208+270l (Kí-K8) 19 429 G 19 429
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e Ft-bm

Mognevezés
Konszo||dálás g|ótt|

őEB2ed
Konszo||dá|á9 Kon8zoIldá|t összeg

01 leIvi önkománvfatok mÜködesének aItaIanos tamooatasa t

02 79' 16t

03 reIePü|ési önkományzatok szociális' gyemekjó|óti és gy€Ímekétkezt9tési feIadataĺnak támogatása
Rí ía\

'ĺ 034 46Í í 034 46ĺ

04 ré|eniilésiönkômánV7álokkUllUrá|isÍeIadatainaktamooatasa (B1 t á6/

25'l
10s 109 3/

2 447 27' 2 447 271

ás b6Íi7étéŚék be!
Müködési cé|ú garancia- és kezességvá||a|ásbó| számazó megtérü|ések álIamháztartáson be|ülró|
'R13\

10 Mtiködési cé|ú visszatérítendo támogatások, kolcsönök visszatérÜ|ése államhááartáson bB|ü|ÍrI
'=1 1+...+20) íB14)
rhhő|. kŕi7DônIi kö|tséoVétéŚi sfefuék 14)

közoonti kezelesÚ e nvzatok {ts14)
1ą 3bbó|: fejezoti koze|ésű e|oirányzatok EU-s programokra és azok hazai társÍinanszírozása (B14)

14 rhháľ AđvÁh ípié7ati
.bbő|' társa.|á|ômbi7tosĺtás DénfÜovi aIar

16 ]bból: e|kÜ|önitett a||am| r lZalaooK (814\
szeruetk

1 es kö|tseovatesi szerue|l( (B14)

19
20

'bbő|. 
térséoĺ féi|Bsztési tanáGok és kö|tséovetési szery€ik (B14)

21 ýltjködési cé|ú visszatéÍítendő támogatások' ko|6önok i9énybBvéteIe á||amháztartäson beluIrÔĺ

=tt+ ra4 \ /Al t\
22 (ts15)

23 thhőt kä7nôntiké7é|éŚí.lé|őiÍánv7atok ŕB15)

24 }bbő|: fejezeti keze|ésü elóirányzatok EU-s progÍamokía és azok hazai táÍsÍĺnanszĺrozása (B15)

25 lhhő|' Aôvéb féié7eti ke7e|éŚű e|őiránvzatok íB'ĺ
társada|ombiztosításoénzÜovia|aoiai (B15)

27 )bbőt: e|kü|önĺtett á||amj oénza|apok (B15)
?a )tlhól' hé|vi önkomá| la5\

: társu|ások és kö|tséovotési szerueik (B15)
30 rhhő|. ncm7etisáoi onkÔmánvfatok és költseov€tesi szeru€ik

1 térséoi fei|esztési tanáGok és kÖ|tséovetési szeNeik (B15)

32 son b6lÚ|rr| .33+...+42) (Bl6) 2 403 99t

33 }bbÓl: központi ko|tséqvetési szervek {ts1ŕ')
}bbó|: kÖzoontikeze|ésĹje|őiÍánvzatok (B16)

a i!.łi

)bbő|: Íej€zeti keze|ésű e|őirányzatok EU-s ProgÍamokrä és azok hazai társÍinanszĺrozása (8í6) 19 542 19 54

36 łhboľ €ovób íéieu eti kefeIésÜ olôiránvzatok 61t I 61(

(816) 1 294 69t 1

38 lhhő|.é|kii|ŕinífeftál|emioén7á|eook íB16}
3S lbból: he|vi önkománvzatok és kö|tséovetési szeNeik (816) Ô 63j 3C

40 )bból: táreu|ások és kö|tséqvetési szeryeik (816)
Ä1 łt'bőt n6m7étiséoi önkománvzatok és költséovotési szeryoik (8,16) 5t

térséoi f€i|esztési tanácsok és kö|tséqvetési szerueik
Ä3 it cé|ú támooatäsok á||amháíartáson be|.i|ró| í=07+...+10+2í+ t77 671

M lsi có|ú önkománvzati támooatások (B21\ 938 36t 3E 36ĺ

45 :eIhaImozási cé|ú garancia- és kezességvá||a|ásboI szärmazo megtéru|0seK a||amnáaanason 0eIu|ÍoI

46 =emáńóżási celĺ visszatérĺtendo támogatások, ktIsĆinök visszatértilésg álIamháztartáson belÜ|ró|

=47+ +56.| íB23)
: közoonti kö|tséovetési szeruek (B23)

4A |bbő|' kö7Ôonľi k67é|éŚt] e|óĺí

49
'bből: 

fejezeti keze|ésű e|őirányzatok EU-s progÍamokra és azok hazai társfĺnansziÍozása (B23)

50 feiezetikezelésĺje|oiránvzatok (B23)

:társada|ombiztosításoénzüovia|apiai (B23)

tz rhbő|. clk.|lönített á||emi r tzataooK
53 (B)3\

)bbó|: társu|ások és koltséqvetési szerueik (B23)

55 łbbő|.n€m7éľiŚéoionkománvzatokéskó|tséovetésiszeru€ik (B23)

téÍséoi feilesztési tanások és kö|tséqvetési szerueik (B23)
:áihaImozási cé|ú visszatórítendó támo9atások' koIcsönök i9énybevétele á||amháztaÍtáson bo|Ú|ró|

=EAł +^7\ lA'^\
58 : közoonti költséovetési szeruek (B24\

59 rľ!hől kô7oÔnli ke7éléŚĺi e|óiránvzatol. ĺ)
60 3bbo|: fejezeti keze|ésü e|óirányzatok EU-s pÍogramokra és azok hazai társÍlnanszirozasa (B24)

6í éovéb feiezoti keze ű e|őiránvzatok (B24\

rbó|:társada|ombiztosításoénzüqvialapiai (B24)
lbbô|' e|kt]|ŕinítetl Ż

64 : helvi önkománvzatok és kö|tséovetésl szerueik (B24''

65 rhbőľ táíŚl||ások és kö|ls
önkománvzatok és koltséovetési szerveik (B24)

67 ]bbő|: téÍséoi fei|esztési tanáGok és kö|ts it szerue

68
=gyéb 

felhalmozási cé|ú támogatésok bevéte|ei á|lamháztańáson be|ükó| (=69+...r78) (B25) 1 654 06( í 654 06ĺ

lhbő|' kö7Ôonľi kŕiItŚéov ś|

70 ĺB'5) ,t3r?(

'I ńbót: f€joz€ti kezelésĹi e|óirányzatok EU-s programokra és azok hazai tá6Íinanszírozása (B25) 1 625 53! ,l 625 53ĺ

72 ahŕĺl' AôVóh feĺé7tĺi ka7 15 3í( 15 31(

73 r|'bŕiI' ľársedá|Ômbiftosĺtás oénztjovi aIar

74 : e|kÜlönített á||amĺ oénzalaook (B25)
rhhŕiI. hé|Vi.inkománv7etÔk és kö|lséovetési szery{

és kö|tséovetési szerueik (B25)

]bből: nemzetiséoi onkománvzatok és kö|tséqvetési szeru{
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Konszo||dá|á8 e|ótt| KonszoIldá|ás Konszo||dá|t összeg

7A )bbó|: térséoi Íei|esztési tanások és költséqvetésl szoruoik (B25)
79 |ha|mozási célú támoqatások á||amháztartáson belü|r6| (=44+45+46+57+68) (B2) 2692Ą z592tt',
80 íB31í}
E1 iovedelemado (831

82 )bból: magánszemé|y jogviszonyának me9szünéséhez kapcso|ódó egyes joved€|mek kü|önadoja

ôfäĺd héňtedásáhó| Ś7ám^7ó iävéÍ]é|em |||áni s7amélvi iövédôlémádó ĺB3í
312],

B5 bból: táísasáol adó (B312)
86 !bbő| ľársáŚ vá||elkÔzásÔk kÜ|önádóie íB312)

)ől: hitelintézetek és oénzüovi vá||a|kozások kü|önadóia (B3í2)
88 łbb.i|.hitéintézetiiáre.|ék (B31?

oénzÜoviszeruezetekkÜ|önadóia íB312)
co hő|. iöVéŕlé|pmá.|óiá /B3í2\
91 kisválle|atiadó ŕB312\
92 )bbő|: kisadózó Vá||a|kozások téte|es adóĺa (B3'ĺ2)

93 madók í=80+84) ĺB3íl
izociá|is hozáiáru|ási adó és iáru|ékok (=95+'.'+103) (B32)

hozfáiáfuIásiedó ŕB32.|

96 )bbô|: nyugdíijáru|ék, egészségbiztosítési járulék' ide éńvo a megállaPodás a|apján Íizetók járulékait i!

97 íB32)
ca /B32)
99 tB32\

lbhőľéôVś7éniŚítétĺkö7|éhéfuiŚéléŚihd7fáiá^'|áŚ íB32\
iárulék íB32)

i) bbó|: meoá|laDodás a|aDián fizBtők iáru|ékai (B32)
|árĎeńzhof7áiáfu|ás ŕB32)

04 rhez és foo|a|koztatashoz kao$o|odo adok (=105+...+10E) (tl33)
/8331

Ô7 /R33\
Utáni köfleńék íB33)

o9 nj tiousu adok {=110+.'.+'1'ĺ6) {B34) , )19 )51 ) ?,19)5
łbbŕi|'énítménvárJó 1B34} 2 161 44i 2 16'1 4t

11 éoÜ|et után fizetett ideoenfoÍoa|mi ado (B34}

rhhŕĺĺ'máôánś7tmé|vŔkkÔmň|lná|isádóiá íB3Á\
13 íB34) 57 57

3bbó|:céoautóadó (B34)
í15 e7étékek ádóiá íB34)
116 (834)
'l17 3 7S4 3SI 3 794 39t

1',t E á|ta|ános foÍoa|mi ado í8351}
,t 1c łbbő|. |áVkö7|éŚi ádá7álôt tArhé|ő ki]|öná.|ó /B351\
120 ]bbö|: kisk6r6sk6dói áoazatot teńe|ó kÜIönadó í8351)
171 eneroia áoazatot teńe|ó kü|Önadó (8351
122 : bank- éŚ biztÔŚítási áoázátÔt térhe|o kÜ|.jnedó ŕ8351)
123 )bbol íB351
124

'bbo|: 
á|landó je|egge| Végzett ipanizési tevékenység után Íizetett he|yi iparúzési adó (B351) 3 794 39! 3 794 394

,1)5 rhhő|. idtiô|tńes ie|tôôt| Véô7etĺ ievékÉnvŚéô l|tán fi7áľAtt hAlvi iôáni7Áśi áŕlá íR351\
126 iáfulék í8351
127 )Dbol: eovszerusatett vallalkozasl ado {8351)
128 )bbó|: gyógyszeÍ forgalmazási jogosu|tak befizetései [2006. évi XcV| | |. tv' 36. s ( 1 ) bok.] (8351 )

't29 9bbó|: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XcV|||' tv' 36. s (2) bek.] (8351)

130 3bból:ovóovszerovártókí0%-osbeÍlzetésikote|ezettséoe íB35'ĺ)
131 ebbó|: gyógyszer és gyógyászati ségédeszköz ismertstés utáni beÍiz€tések [2006. évi XcV|||' tV. 36. s

í4) bek'l í8351)
132 ebbő|: gyógyszertámogatás tobb|etének sávos kockázatvise|ésébő| számazó bevéte|ek [2006' évi

Yc\/||l h/ 12 s] ĺRqĄl\
í33 rbhő|.néntđés7séôi]nvitérmékádó 1R351\

]bbo|: távköżlési ádó ĺ8351)
t35 oenzriovi tranzakcios illetek (8351 )

136 2hbő|' hi7tôŚíláŚi 2.|ó íR35í\
'137 ĺB351)
'l3E :oovasztasiadok{=139+'ĺ40+141) í8352)

lbből. iŕive.jéki a.ló ĺB352]
140 ztrációs ado í8352)
141 3bbó|:eneÍoiaadó í8352)

fén7i]ôvi mÔnooólilrmÔk nveÍéŚéôét téńe|ŕi á.Jók í8353)
43 adok(=144+...+147) (8354) 1 74 35t 174 351

: belfö|di oéoiámÚvek adóiának a h6|vi önkomántatot meoi||etö részg í8354) 174
146 rbbó|; külföldi oéoiáművek adóia (8354)
'|Á7 rbbo|oáoiámŕlh'r|sLi|V.]íi /B354\
Áa +164) (8355) 193 I 4f 193 t4
1L9. |bbőľ kl|l|l|rá|iŚ e.ió ĺB355\
í50 adó í8355}
ĺ51 )bból: nuk|eáris létesítmények KÖzponti Nuk|eáris PénzÜgyi A|apba töÍténó köto|ezó beÍiŽetésej

152
ĺ53 łbbÔ|'kömve7eĺVé.ielmitemék.jii Í8355}
154 béÍfózesiszeszado í8355)
í55 rhhől Ś7éŕAn.-śéiáték Ś7éfuc7éŚi ŕ|íi ĺR355\
í56 íB355.| 193 193 741

157 ;bből: ta|aiterhe|ési díi í8355)
154
,ĺ 59 óI: a||ami Vadaszieovek diiai í8355]
í60 ŕR355.|

16í íB355)
162 )bbó|: ha|ászati haszonbérleti díi (8355)
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e Ft.bĐ

Megnevezés
Konszo||dá|ás e|ött|

öBszeo Konszolldá|á8 KonszolIdá|t összeg

'ĺ 63 ]bbóI:hu||adéklerakásiĺáru|ék ĺ8355)
164 rbből' korábbi évek međŚ7Ünt ádónemei áthúzódó ÍizetéseibőI bBfolvt bsvételek (8355)

í65 ĺEJcl L,162 /ĺ9!

166 |Fováb kö7hetá|mi bevéte|ek í>=167+ +178) íB36) 546 061 160
167 |€bbő|: cóonví|vántartás bevételei (836)
168 rhľ'ŕíľ é|iáľási iI|eték6k l836\
í69 |ebbő|: ioazoatási szoloáltatási díiak í836) 41

17f) rhbő|fp|iiôvclé|i.|íiák íB36)
17,| |ebbó|:obrendészetihoráiáNlás í836)
172 3bbó|: mezőgazdasági teme|ést éÍinto idójárási és más temész8ti kockázatok kezelesérô| szl|o

LÄÁ,ÁnVc'AńnĺikáŕAńvhílÁśih^,,^iÁńil^ą ĺR?6\

(836) 12( 121

174 3bbő|:témésfetvédé|mibírsáo ĺ836)
175 |ebbő|: műem|ékvéde|mi bíÍsáo (836)
'176 rtJbő|' áDí|ésiiovi bĺrsáo 1836) 1 77i 1 77'

177 3bbő|: szabá|yséÍtési pónz- és helyszĺni bkság és a kÖz|ekedési szabá|yszegések után kiszabotl
.^1i^.ż^.IĄéi ÁíŕćĄ^ hôhli ÄńL^mánl,'.t^ł ňô^i||ôĺÁ ŕóc'A /c?A\

456 02( 456 02t

178 |obbő|: eovéb bĺrsáo ĺ836) 14

179 Kózhátalmi bevéte|ék í93+94+í04+í09+.ĺ65+ĺ66l íB3l 6 927 aot 69t
ĺB401)

I 8402 \ E56 [ ( 856 06i

142 abbő|:tárÔvieŚfk.izökbérbeadásábó|számazóbevéte| (B4o2\ ,3 A)( r 23 A2l

183 ]bbó|: utak haszná|ata e||enében beszedett haszná|ati díi' pótdíi' e|eKronikus útdĺi B4o2) (

1aÁ I A5t IB4UJI 90 61i r 90 6í.
1E5 |ebbo|: a||amhaztartason be|Ú| (Lj403) 47 67 47
ía6 ĺB4U4| 1 405 1 4Í)5 34:

í87 |ebbő|: vadászati ioo bérbeadásbó| számazó bevétel í8404) t
íaa rhből'önkômánv7áti váÔvon i]7eme||étésábő| kônmsszióbó| Śfámafó bevéte| í8404)
189 |ebbő|: önkománvzati vaovon Vaovonkeze|ésbe adásából számazó bevéte| (8404) (

í qí) rhh^|' j||ämi rÄHhśÁ^i ł' J.iÁ^ń/' \l4||.|v^ż4cł^| u.^^łł 
^E,t.|6v t

191 gbbő|: önkománvzati többséoi tu|aidonÚ vá|la|kozástó| kaoott oszta|ék í8404) r

192 ?bbő|: eovéb Íészesedések Után kaoott oszta|ék (8404)
193 |Fl|átási rlíiák 18405) 189 30( I 'ĺao 30]
,|94 |Kiszámlázott áĺtalános foÍoa|mi adó ĺ8406) 71 1 09( ( 71 í 99l
'ĺq5 |A|tá|ánôŚ fôrôáImi á.|ó ViŚŚ7a|érílése (Aáo7\ 58',| 5E 16

196 ĺÚ4Uěl 91 46 ( 9,| Ä6

197
1CA ibbőľbefektatásiieovekkametbevélé|éi í8408)
199 íB408)

'oo 
|trôvÁb ôén7iiôVi mlivé|pték héVétp|éi />=2oí+ +2o4] ĺB4oc.|

201 lbból: íészesedésekértékesĺtéséhezkaocsoIodóreaIizá|tnveÍ€séo íB409}
202 3bből: hiteIviszonvt meotestesĺtő értékoaDĺrok értékesítési nVereséoe (B409)
2r]3 ibbő|.hiteIVis7ÔnVt meotéŚteŚítťj éńékÔaoíÍok kiboGátási nvoíeséo6 í8409)
204 (ts409)

2o5 |FdVéb mĺĺkíi.]ési bevéte|ek ĺ>=20e'+207 +?o8\ ŕ84í0\ 293
biztosító á|ta| fizetett káÍtérítés íB410) a2 97

207 3bbő|: szeuodésben Vá||aIt kotelezettségek eImuIasztásához kap6o|ódó bevételek' káresBmény€kk€|
(apsolatosan kapott bevéte|ek' biztosítási bevéte|ek' visszakapott óvadék (kaució). bánatPénz

83 44( a3 ĄĄ|

208 |6bbo|: költséoek Visszatéritései ŕB410) 19 961 19 96
209 uuKooest De e|éK |=1 Úu+ t Ü1 +1 Ü4+ l Úb+1 9J+...+l Y6+zuu+fuĐ| tE4l 3 696 3 695 ĺ6|

mmateriá|is iavak eńekesĺtése í>=21 1] íB5'ĺ) E9l
211

noat|ánokéÍtékésĺtéseĺ>=213) ŕB52) 1 011 1 01t
213
,14 |Fdvéť' |áídýi éŚ7kó7íjk értékcsítése ŕB53) í0
2'15 észesedésekértekesiteseí>=216) ĺB54)
216 rbbó|: ońvatizációból számazó b6véte| (B54)
,17 íB55.l
244 --e|heImo7ási bevéte|ék ĺ=2l0+2í 2+21 4+21 B+217| íB5l í 0í9
2't9 t4űködési céIú garancia- és kezességVá||a|ásbol származó megtérulések á||amháztartáson kiviiIrÓl

86í)
220 iłtjködési cé|ú visszatérĺtendő támogatások' kö|€önÖk Visszaténi|és€ álIamháztańáson kĺvÜ|ÍÓ|

=221+...+23'l\ (862)
)r1 )bhő|'éôvhá7iiÔôiŚ7émé|vck íB62}
222 nonorofltoazdasaoitársasaook í862}
223

'bbo|: 
eovéb c|V|| szeryezetel( (Bb2\

'bbő|.há7ľáńáŚok 
1862)

oénzüoviVá||a|kozások í862)
226 !hhől. ál|ámi fähbśéôi Il||ái.|Ônlj ncm nén7iiovi vá||á|ko7ások ŕB62]
2)7 rbból:önkománvzali többséoi

eovébvá|Ia|kozások í862)
229 |bhő| Fl'róôái | 

'nió
/862\

)30 kománvok és nemzetközi szeryezetek í862)
231 )bből: eovéb kÜlfö|diek (862)
)3) z43l IBbJI 64 252 64 251

eovházi iooi szemé|Vek ĺ863)
234

'bbő|: 
nonorofit oazdasáoi társasáook (863)

235 eovéb rĺvi| sfefuezetek í863}
bbő|:háztartások í863) a 45'l

,37 íB63\
234 allami tobbseoi tu|aidonu nem oenzÚovi va||a|kozasok (ts63)

rhbő|.önkômánV7á|i töbhŚéôi hl|áiŕiÔnt'r ném Dén7i]oVi vá|lá|kôzásÔk íB63.|

240 6ovébvá|lalkozások ĺ863) 55 d1F 55 Á1Í

241 )bbő|: Euróoai Unió (863) c

!bbő|'koítt)átrvokésĺlcltlfclkofisfelvefelek íBa3)
bbő|: Bovéb kü|fö|diek í863) c

24Ą íB6} 64 257 81 28'
245 €|halmozasi ce|u garancia. es kezessegva||a|asbo| szärmazo megterules€K alIamnäztanason Klvulro|

246 :eIhaImozási célú VisszatéÍĺtendó támooatások. kö|6önök visszatérü|ése á||amháztańáson kívüľó|

=,Ä7+ +)s7\ ĺR7)\
27 841 27 88



Jóxefvárcsi Önkományzgt 20t4. évi összevont (konsżo|idá|t) bszámol&kt'|tségYeŕéłi bevételek Íendelet
2. sz. me|Iéklete

e Ft-bM

Megnev6zé8
Kon8zolIdalás eItB| Konszo|ĺdá|á8 Kon9zo||dált ö39zeg

247 |i iooi sz€mó|vek (B72\

244 nonorcfitoazdasáoitáÍsasáook (B72\
?49 łhhől.cđvéb.jvi|s7eN67éték IB72\

: háztaÍtások (B72\
954 ||: Dénzüovi vá||a|kozások (B72|

i többsáoi tu|aidonú nem oénzĺiovi Vá|la|kozások (B72\

2l (872"
25Ą rbbőľ édváb vá||e|kofások 25 38; 25

EuÍÔoai (872\
25'6 rhbő|. kÔmánvok áŚ némf6tköfi széruéfétek (g72l.

govéb küÍô|diek (B7,,

,59 ů7áśi ťÁh] áfueft oóń7ôśżkóżök ĺ=259+ +2o9.| {D73) 0 60( 3 60(

i iooi szemé|v6k íB73)
bbó|: nonoIoÍit oazdasáoi táGasáook (B73)

26'1 civil íB73)
: háztartások íB73)

263 rhbá|.ôén7iiđvivál|ä|ko7ásÔk ĺB73)
(ts/3)

Vál|alkozások íB73.| 3 50(

261 Euróoai |'Jnió íB73)
rt'hŕí|' kománvôk éŚ némfotköfi sféruofétek íB73}

eovébkĺi|fö|di€k íB73)
íE7l 3.t 38, 3í

r| b8vét€|ekí=43+79+,|79+209+218+244+270| íBí.B7l 20 209 461 20 209



Józsefvárosi Önkormányzat f0|4. évi iisszevont (konszolidá|t) beszámoló.finanszírozási kiadások rendelet

2. sz. mel|éklete

e Ft-ban

Megnevezés
Konszo|idálás
e|őtti összeg

Konszo|idá|ás
KonszoIidá!t

összeg

01 Hosszú |ejáratú hite|ek, kÖ|csönÖk tÖrlesztése (>=02+03) (K91 1 1) 430 38ł 430 38r

02 ebbő|: pénzÜgyi vá|la|kozás (K91 1 1

03 ebbő|: fedezeti iigy|etek nettl kiadásai (K91 1 1)

04 Likviditási cé|ú hiteIek, kÖ|csönÖk tör|esztése pénzÚgyi vá||aIkozásnak 53 501 53 501

05 RÖvid |ejáratú hite|ek, kt|csöntk tÖr|esztése (>=06+07) (K91 13)

06 ebbő|: pénztjgyi vá||a|kozás (K91 1 3)

07 ebbő|: fedezeti ügy|etek nettó kiadásai (K91 13) c

08 Hite|-' kö|csöntör|esztés á1lamháztartáson kĺvü|re (=01 +04+05) 483 885 0 483 885
no Forgatási cé|Ú be|fö|di értékpapĺrok vásárlása (>=10+1 1) (K9121) 0 0 c

0 ebbő|:befektetésijegyek (K9121) 0 0 c

lbbő|:kárpót|ásijegyek (K9121) 0 0 c

2 :orgatási cé|ú be|fÖ|dĺértékpapírokbevá|tása (>=.|3+14+15) (K9122) 0

1 >bbő|: fedezeti ügy|etek nettó kiadásai (K9122) 0 0

4 :bbö|:befektetésijegyek (K9122) 0 0

rbbő|:kárprt|ásijegyek (K9122) U 0

o 3efektetési cé|ú be|fÖ|di éńékpapĺrok vásár|ása (K9123) 0

7 3efektetési célú be|fÖ|di éńékpapĺrok bevá|tása (>=16; (K9124) 0

I rbbő|: fedezeti ügy|etek nettó kiadásai (K9124) 0

19 Belfö|diértékpapĺrok kiadásai(=09+,t2+16+17) (K912) 0 0

20 Ą||amháztartásonbe|ü|imege|ő|egezésekfolyósĺtása (K913) I

21 Ąl|amháztartásonbe|Ülimege|ő|egezésekvĺsszaÍizetése (K914) 0 0

22 (Özponti, irányttószervitámogatásokfo|yÓsĺtása (K915) 5 812 416 -5 812 416

23 fénzeszkÖzökbetétkénte|he|yezése (K916) 0 0

2Ą ]énzÜgyi |Ízing kiadásai (K917) 0 0

25 (Özponti kö|tségvetéssajátosfĺnanszĺrozási kiadásai (K918) 0 0

26 Be|földifinanszirozás kiadásai(=08+19+..'+25) (K9í) 6 296 301 -5 812 416 483 88t

27 =orgatási cé|Ú ku|fö|di értékpapĺrok vásár|ása (K921) 0 c

28 3efektetési cé|Ú kÜ|földĺ éńékpapÍrok vásár|ása (K922) 0 c

ZY (Ü|fÖ|di éńékpapÍrok beváltása (>=30) (K923) 0 c

30 :bbő|: fedezeti ügy|etek nettT kiadásai (K923) 0 c

3'l (ij|fÖ|di hite|ek, kölcsÖnöktör|esztése (>=32+...+35) (K924) 0 c

32 rbbőĺ: nemzetközifejlesztésiszervezetek (K924) 0 c

33 :bből: más kormányok (K924) c

34 :bből:kü|fö|dipénzintézetek (K924) c

35 :bből: Íedezeti ügy|etek nettl kiadásai (K924) c

36 Kü|földi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92) 0 0

37 Ądlssághoz nem kapcsolódl származékos Ügy|etek kiadásai (K93) c

38 Finanszĺrozásikiadások(=26+36+37) (K9) 6 296 301 -5 812 416 483 EEa

10



Józsęfuarosi tnkormányzat 2014. évi összevont ftonszolidált) beszámoló-fľranszirozási bevétęlek rendęlet

2.sz. melléklete
e Ft-ban

Megnevezés
Konszolidálás
előtti összeg

Konszolidál
ás

KonszoIidá|t
összeg

01 Hosszú leiáratú hite|ek, kö|csonök fe|véte|e (>=Q21 (B81 11 c 0

02 ebbőĺ: pénzüqvi vá||alkozás (B81 11 c 0

03 Likvidĺtási ce|ú hite|ek, koIcsönök fe|véteIo pinzügyi vá||aIkozáetóI
ŕRRí í 2\

L c

04 Rövid leiáratú hite|ek, kö|csönök fe|véte|e (>=05) (B8113) c

UC ebbó|: pénzüqvi vá||a|kozás (B81 13) c

06 H ite l., kö | cs ö nfe |véte l á||amháztartás o n kívü l rő ! (= 0 í + 03+04)
íB8,|,t)

0

07 Forgatási ce|ú be|földi értékpapírok bevá|tása, értékesítése (>=08+09)
(B,8121\

c

08 rbbő|: befektetési ieovek (88121\

09 :bből: károót|ási ieovek (B8'|21)

IU loroatásice|úbe|fc'|diértékpapírokkibocsátása (88122) 0 c

11 Bęfektetés i ce| ú be lfcj|d i értékpapírok bevá|tása, értékesítése 0 c

't2 Befektetési ce|ú be|f<j|diértékpapírokkibocsátása (88124) 0 c

13 Belf<ildi értékpapíľok bevételei (=07+10+1/|+12| (B8ĺ2) 0 0

14
=lozołroltsegvetésimaradványánakigénybevéte|e 

(B8131) I 955 72t 0 I 955 72e

15 E|őző év vá||aIkozási maradványának igénybevéte|e (881 32) 0 c

16 11laľadvánviqénvbevéte|e(=í4+ĺ5) (B8ĺ3) 1 955728 0 1 955 728
4att AlIamháztartáson beItiIi mege|ő|egezések (B814) 38 337 c 38 33i

18 A|ĺamháztartásonbe|Ü|imegelőlegezésektör|esztése (B815) 0 c c

19 Kcizponti, irányító szervi támogatás (B816) 5 812 416 -5 812 41e

20 Betétekmegszüntetése (B817) c c

21 Központi kö|tségvetés sajátos finanszírozási bevéteIei (>=22) U c

22 ebbő|:tu|aidonosiko|csönokvisszatértilése (B818) U c

23 Belfłi|difinanszírozás bevételei (=06+13+ĺ6+'..+2í) (B8ĺ) 7 806 481 -5 812 416 í 994 06!

24 Forsáásice|ú kü|foldiértékpapírokbevá|tása, értékesítése (B821) L c

25 Befektetési cé|ú kü|fö|di értékpapírok beváltása, éńékesítése 0 c

26 Kü|fö|diértékpapírokkibocsátása (8823) 0 c

27 Kü|fö|dihite|ek,kö|csönökfe|véte|e1>=2$+29+30) (8824) 0 c

28 :bből: nemzetközifej|esztésiszervezetek (8824) c

29 rbbő|: más kormányok (8824) c

30 lbbő|:kü|fö|dipénzintézetek (8824) c

3ĺ Kiilfö|di finanszírozás bevételei (=24+...+27| (BEz)

32 Ądóssáohoz nem kapcso ĺó dő száĺmazékos ü gyletek bevéte|eĺ

33 Finanszĺrozásibevételek(=23+3í+32) (B8) 7 806 48'r .5 812 41ę ĺ 994 06ł
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