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Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat
Képviselő-testĺilete számár a

Tisztelt Képviselő-testiilet !

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az á||anháńartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. tĺlrvény 34. $-a a|apjźn a képviselő-testiilet
negyedévenként, a dĺjntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési
beszĺímoló elkészítésének hataridejéig, december 31-ei hatállyal módosítja koltségvetési
rendeletét.

A 2015. évi kĺlltségvetéséről szőIő 612015. (II.20.) önkoľmányzati rendeletet az alábbi
képviselő-testületi döntések, átnlházott hatáskörben hozott módosítások, gazđasági
e semények, támo gatźsok miatt indokolt módo sítani.

ł:T i |.:: '' -'' 
ŕ

l"!'::-., - .

iti.; siiłj ĺl! Bb ĺ84

Előteľjesztő: ďľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontja:2015. szeptember.17. | ..,... sZ. napirend

Táłrgy: Javaslat aJőzsefvárosi onkormźnyzat2015. évi költségvetésľől sző|ő 612015.(II.20.)
cjnkormányzati rendelet módosításaľa

A napirenđet nyíItlzárt tilésen kell targyalni, a renđelet és a határozat elfogadásához
e gy s zerrĺlpąinQgÍtq|t szav azattobb s é g szfü s é ge s.

ElórÉszĺľo szľRvezpil ecysÉc: PÉNzÜcyl ÜcyoszrÁly t----: c--.-.--J

KÉszÍreľre (ÜcvINľÉzo NEvr): MoI.N,c'n ANrłlNÉ, BozsiNÉ Kovłcs Évł
PÉNzÜcyI FEDEZETET IcÉNyel-/Nplrĺ lcÉNyEL, IcAzoLl's: ą k-'.-0-ł ; , ý. ,
- /D ? ŕ;łJ r?*,J ą. ŕ-k,,./
JocI roNrR ow: 9? l].," Á9-1"- Á /ř ( / ' .-
BBrBzuEszrÉsnp ALKALMAS :

D,ą.N,ą.p,ą.-RIvÁN Epnv,ł
lycvzó

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság: x

Emberi Eľőfoľrás Bizottság:

Haténozati javaslat a bizottság szźlmźlra: A Váľosgazdá|kođási és Pénzügyi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgya|ását, a rendelet tervezet és a
hatźlr o zat el fo eadás át.



Ké pviselő.testületi dtin tések kti ltségvetési ren d eleten való átv ezetése

1.l A I5I/20I5. ( vI.25.) számu határozattal a Magdolna Negyed III. megvalósításźůtoz
kapcsolódó döntések koltségvetési előiľányzatok módosítása.

2./ A 155/f015. (VI.25.) számú hatćlrozat a középtiletek megújítása és ahozző kapcsolódó
költségvetés módosítása.

3.l A I57l2015. (VI.25.) Golgota tér felújításáhozfelajtnlások elfogadása és ezze| kapcsolatos
költségvetés módosítása.

4.l A 16312015. (VI.25.) szźműhatározat a Budapest VIII., Ülloĺ ĺt 58. szám alatti ingatlan
elidegenítéséről döntés, kikĺjltözteté,shez költségvetési fedezet biztosítása költségvetés
módosítással.

5./ A 164/2015. (VI:25.) szźtműhatćrozat a Jőzsęfvárosi Városüzemeltetési Szo|gá|atjogutód
nélküli megsziintetésével összefiiggő költségvetés módosítása.

6.l A 166/2015. CVI.25.) szźtmú határozat dr. Lengyel Árpaa emléktábla kihelyezése és
költségvetési fedezet biztosítása kdltségvetés módosítással.

7.l A |67l2015.(VI.25.) számú hatźrozat aKápta|artfüredi Gyeľmektáboľ fejlesztéséről döntés
és költségvetési előiľĺĺny zat źftcsopoľtosítás.

8./ A |83l20I5.(vI.25.) számu hatfuozat a Jőzsefvátosi Intézménymúkĺldtető Központ
jogutódlással töľténő megsziintetéséből és feladatainak átszervezéséboI, valamint az Ovodtk
ĺjsszeolvadásából adó költségvetések módosítása.

9.l A I84l20I5.(vI'25.) száĺn,ű határozat alapítványok pá|yázati támogatása és ezze|
ö sszefüg gő e|őiráĺy zat átcsoporto sítások.

10./ A 185/2015. (VI.25.) számu határozat a Népkonyhźnal kapcsolatos fejlesztések,
szo| gáItatásb ővíté s és az azzal ö s szekapc s o l ó dó kö lts é gveté s mó do sítás.

1t./ A I89|2015.(VI.25.) szám,ű hatźrozatta| az ađomźnyozhatő kittintetési rendelet
módosításához kapcsolódó koltségvetés módosítás.

Po lgá rm es te ri és i ntézm ényv ezetői átr uhálzott hatíls kii ľ b en vé gre haj to tt
el(Íirány zat módosításo k a 2015. évi kiiltségvetésľőI szóló 6 /2015.GI.20.)

łinkoľmányzati rendelet 22. s,24.$ felhatalmazása alapján' mely egyben az
átr uházott h a tá s kii ľb e n hozott d ö n tés ekrő l tö ľté n ő b eszámolás i

kiitelezettség teljesítését is jelenti.

1./ PolgármesterÍ hatdsktirben jóvdhagyott módosítdsok, lÍtcsoportosítúsok

1.|'. Az onkormanyzatkiadéls 11107-01 cím működési cél és általĺános tartalékon belül a
nemzetiségi ĺinkormányzatok ttmogatásźnak műkĺjdési céltartalék - ĺjnként vállalt feladat -
előirányzatáÍőI 5.807,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként váIIaIt feladat _
működési céhi támogatások á||amhánartźson belülrę e|őírányzatáta nemzetiségi
<inkoľmány zatok pá|y ázati tźmo gatása c ímén.



1.2. Äz onkormányzatkiadźls 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
egyházak, egyházi közösségek támogaÍásának műkodési céltartalék - ĺjnként vállalt feladat -
eIófuźnyzatárő|3.750,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ tjnként vállalt feladat _
működési célú támogatások á,Ilamháńartáson kívülre eloirányzatára 2.I]5,0 e Ft-ot, a
felhalmozási célú tĺámogatások á||amhőńaĺláson kívtilre eloirtlnyzatfua L.575,0 e Ft-ot
egyházak,egyháziközösségekpá|yázatitámogatásacímén.

||3. Az onkormányzatkĺadäs 111Ü7-Ül cím mfüödési cél és általrĺnos tartalékon belül a civil
szervezętek, alapíwźnyok támogatásźnak múködési cé|tarta|ék - önként vállalt feladat _
e|őirányzatáról 8.500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
műkodési célú támogatások áIlanhánartáson kívülre előiľányzatfua 5.452,0 e Ft-ot, a
felhalmozási célú támogatások áIlanháztartáson kívĹilre e|őirányzattlra 2'96I,0 e Ft-ot,
munkaadói jarulékok és szociális hozzájtru|ási adó e|óirźnyzatáĺa 87,0 e Ft civil szervezetek
páIy tnati támo gatás a címén.

1.4. Az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil a
spoľtolók, sportszeľvezetek támogatásának műkodési céltartalék - onként vállalt feladat _
e|őirányzatarőI 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vá||a|t feladat -
műkodési célú támogatások áI|amhánartáson kívtĺlre előiľányzatáta l.350,0 e Ft-ot' a
felhalmozási célú támogatások tlll'aĺlhéľ:tartáson kívülre eloirźnyzatára 150,0 e Ft-ot,
spoľtolók,sportszervezetekpá|ytzatitźtnogatásacímén.

l.5. Az onkormányzatkiadtts 11107-01 cím mfüodési cél és általános taľtalékon be|il az
általános tarta|ék - kötelező feladat - eLoirtnyzatfuő| 942,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11101 cím _ önként vźi|alt feladat _ személyi juttatás eloírtnyzatára 742,0 e Ft-ot, a
munkaađót terhelő járulékok és szociális hozzti1árulási adó eIőirányzattlra 200'4 e Ft idegen-
nyelvpótlékĺa va|ő jogosultsága címén.

1.6. a) Az onkormányzat kiadás 11604 cím - önként váIla|t feladat _ T4 Szociális program
eIoirányzatain belĺil a szeméIyijuttatás előirźtĺyzatáÍól 14.000,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájtrulási adó e|őirányzatárő| 6.547,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi
kiađások e|őírányzatára a program megvalósítása címén.

b) Az onkoľmanyzatkiadás 11604 cím _ önként vállalt feladat - dologi előfuányzatán belül a
G2 Foglalkoztatásí program eIőírányzataról 14.385,6 e Ft-ot, a T5 FiDo és Kálvaria térhez
kapcsolódó szoft tevékenységek e|őfuényzattrőI3.896,1 e Ft-ot átcsopoľtosít aT4 Szociális
pro gramok előir tny zatát a a pt o gtam m e gvaló s ítás a címén.

1.7. Az onkormányzatkiaďás 11107-01 cím múködési cél és általános taľtalékon be|i\ az
általános taľtalék - kötelező feladat - előirányzatźtrő| 10.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11706-02 cím _ kĺitelező feladat _ dologi kiadások előirtnyzataĺa perköltségek, bíľósági
ítéletek által meghatátozott ťĺzetésí kötelezettségek teljesítésének céljából a tfugyévben a
|ezźłllt és várhatóan lezáĺulő peres tigyek miatt az elófuányzatkiegészítésének céljából.

1.8. Az onkormanyzatkíadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül dr.

Sára Botond alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ előírényzatárőI200,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ ĺjnként vállalt feLadat _ felhalmozási céIű támogatások
á||anhánartáson kívülre e|óírźnyzaÍő,ĺa a Honcsok Kft-t. Siklódy Lőľinc szobtász
kopj afáj ĺínak felállítása célj ából.



|.9. Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül a
polgáľmesteri saját keret működési céltaľtalék -önként vállalt feladat - e|oirányzatárő| 300,0
e Ft-ot átcsoportosít a klađźts 11101 cím _ önként vá|Ialt feladat - dologi kiadások
e\oiráĺyzatáľa kerékpaĺlopások megelőzése érdekében ľegisztrációhoz sziikséges eszkozök
b eszetzése, e gyéb költsé gek fedezete célj ábó l.

t.10. Az onkormányzatkladás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - eLőirźnyzatárő| 157,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11601 cím _ ĺjnként váIIaIt feladat -bęruhźľ;ás előiránvzatáľa Golsota téľi vilásítási eszkoz
maľadványértéke címén.

|.1|. Az onkormanyzatkĺadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül Egry
Attila alpolgármesteri saját keret - önként vá|Ialt feladat - előirányzatźlrő| 100,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ onként vállalt feladat _ mfüĺjdési célú támogatások
á||aĺnhźńartáson kíviilre eIókányzatźta a Magyaľ-Koreai TársaságKozhasznú Egyesület áItaI
szervezeff., a Magyar-Koreai Piknik rendezvény költségeiĺekhozzájarulása címén.

1.12. a) Az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általanos tartalékon be|n| az
általános tartalék - kötelező feladat - előktnyzatáľől 406,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
III)} cím - ĺjnként vállalt feladat - dologi kiadások előirtnyzatára kínai-magyat tolmácsolási
és fordítási feladatok ďíjazésa címén.

b) Az Önkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általanos taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kĺjtelező fęladat - e|őirźnyzattrő| 2.16I,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
III)} cím - önként vá||alt feladat _ személyi juttatás ezen belül reptezerfiáció, üzleti ajándék
eloirányzatźtra 811,0 e Ft-ot, munkaáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄtnllási adó
(SZJA 196,I e Ft, EHo 330,9 e Ft) eIőirźnyzatźtta 527,0 e Ft-ot, és dologi kiadások
e|őirányzatźra823,8 e Ft-ot kínai delegáciő fogadása címén.

|.|3. Az Önkoľmányzatkiaďás 11805 cím műkĺjdési célú támogatás áI|aÍflháZtaÍtáson kívtilre
_ kĺjtelező feladĺ - előiľányzatárő| 6.301,0 e Ft-ot atcsoportosít a kiadáS múködési célú
támogatások źtllamhaztaľtáson kívĹilre előfutnyzatára - ĺjnként vá|Ialt feladat - 1.401,0 e Ft-ot,
a felhalmozási célú támogatás á||arnhánarńson kívtilľe önként vállalt feladat
elóírányzatára 4.900,0 e Ft-ot.

l.14. Az Önkormányzatkíađás 11107-01 cím műkcjdési cél és általanos tartalékon be|i| az
általános tartaIék _ kötelező feladat - e|oirányzatańI 8.890,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
11103 cím - önként váIla|t feladat _ dologi kiadások előirányzatáľa hirdetési díj címén.

1..|5. Az onkormanyzatkiađás 11107-01 cím mrĺködési cél és általános taľtalékon belül az
á|talános tartalék - kcjtelező feladat - előírányzatarőI 2.'837,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
|II}f cím - önként vttllalt feladat - szeméIyijuttatás ezen belül reprezeĺtáciő,uzleti ajandék
előirényzatźlĺa 807,0 e Ft-ot, munkaaltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ađó
(1ZJA 195,2 e Ft, EHo 329,3 e Ft) előirźnyzatára 524,5,0 e Ft-ot, és dologi kiadások
eloirźnyzatźra l.506,0 e Ft-ot második kínai delegáciő fogadása címén.

1.1.6.Az onkoľmanyzat kiadás II404 cím - kötelező feladat _ dologi e|őirányzatán belül a
térfigyelő kamerarenđszet há|őzati bér|eti díj e|oirányzatźlrőI 430,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a
beruhźnásí e|oirźnyzatźraháIőzati kĺizponti adattároIő (NAS) beszerzése céljából.



Í.17. a) Az onkormányzat kiadás 11601 cím - kötelező feladat- bęruházási e|őirányzatán
belül a Szivźrvtny Napkozi otthonos ovoda tagóvoda.vezetőí iroda kialakítása és tárgyi
eszkozbeszerzés előirányzatárő| ]00,0 e Ft-ot átcsoportosít a Naprafoľgó Napközi otthonos
óvoda intézményvezetoi és egyéb adminisztrációs irodai helyiségek felszerelése, bútorok
beszerzése célljábőI

b) Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül a
működési általános 1zrtalék - kotelező felađat _ e|őirányzattrőI600,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím kotelező feladat - a Napraforgó Napközi otthonos ovoda
intézményvezetői és egyéb ađminisńrációs irodai heIyiségek felszerelése, bútorok beszerzése
céljából
1.18. Az onkormanyzat kiađás 11104 cím _ önként vállalt feladat _ dologi közüzemi díjak
bruttó e|őirtnyzatárőI3.750,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb dologi kiadások _ önként vállalt
felađat - e\oirtnyzatára áramvéteIezés kotbére címén.

- Az onkoľmányzat 11704 cím _ onként vállalt feladat - bevételi mtikcĺdési bevétel és
kiadás dologi egyéb dologi kiadások előirźnyzatát 750,0 e Ft-tal megemeli kotbér
visszaťtzetés és befizetés címén..

1.19. a) Az onkormáĺyzat kiadás 11601 cím _ kötelező feladat - dologi, ezen belül a 13

óvodákkarbaŃartásaelőirányzaÍánbeliliátcsoportosítás.

b\ Az onkormányzathjađás 11107-01 cím mfüodési cél és általanos taľtalékon belĹil az
általános tnta|ék _ kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 11.802,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
1 1601 cím - kötelező feIadat 13 óvoda karbarťiartása és felújítása előiľányzatain beliil a dologi
kiadások eloirźnyzataira I.329,1 e Ft-ot, a benillázás e|őkźtrryzataíra I.869,f e Ft-ot, a
felúj ítás e|oiráĺyzatafua 8.60 4,0 e Ft-ot.

1.20. Az onkormanyzatkiađás 11805 cím múkĺjdési célú támogatás áIlamháztartáson kívĹilre

- cjnként vállalt feladat _ előiranyzatárő| 826,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési célú
tźmogatás á|Ianháńartáson kívülľe _ ktitelező feladat _ e|oirźnyzatára, valatlirrt a múkodési
célú támogatások alIanháńaÍtáson kívĹilre - önként vá|Ialt feladat- előirányzatárő| 2.930,4 e

Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási céIű támogatás al|arÍ.,háńaÍtáson kívtilre _ ĺjnként vállalt
feladat _ e|őir źny zatát a.

t.21. Az onkormányzat kiadás l1601 cím - önként vźi|alt feladat _ felújítási eIoirányzatźn
beIu| az Alföldi utca és a Saľkány utca felújítás előirányzatárő\'216,9 e Ft-ot átcsopoľtosít az
ben:Jnazźĺsi eloirányzattra a Sarkany u. kozvi|ágítźlsanak átépíÍésével kapcsolatosan a
kozvíIágítás során elbontásra kęrtilő kozvíIágítási berendezések maľadvanyértéken BDK felé
tĺjľténő kifizetés címén.

t.22. Az onkormányzat kiadźs 11107-01 cím mfüödési cél és általanos tartalékon beltil
Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺjnként vállalt feladat - e\őirányzatárőI25O,O e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiađás 11105 cím - onként váI|a|t feladat - működési célú támogatások
áI|anháńaÍtáson kívülre előiľányzatźra a Vaskar Sportegyesiiletnek a maIajziai szkander
világbajnokságra va\ő kíutazása éľdekében. A támogatás a szá||ásra, étkeztetésľe és nevezési
díjrahasználható fel.



1.23. Az onkormányzat. kiaďás 11107-01 cím műkcidési cél és általános tartalékon belül
Sántha Pétemé saját keret - önként váIIaIt feladat _ e|óirányzatáről' 51,3 e Ft-ot t átcsoportosít
a kiadás 11101 cím _ onként vá|la|t feladat - dologi e|oirányzatáľa a Nagykanizsán
megrendezésre kerülő II. országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságra - 2015.
szeptember 17-18.- az onkoľmányzat 3 fővel benevezett. A 3 fő nevezési ďíja_ 49,5 e Ft - és
utazási költsége _ 1,8 e Ft -.

t.24. Az onkoľmányzat \<tadás ll705 cím _ önként vállalt felađat _ felhalmoztsi céItl'
tĺímogatás á||anháztartáson kívülre előirányzatźrő| 1.815,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási
kiadáson belül a fe|halmozási kölcson nyújtása e|őírtnyzatárő| 1,210,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím _ önkénként vtllla\t feladat _ felújítási elóírányzatźlra a Józsefuárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont Kőris u,35. épületének KEOP 2015.-5.7.0
kódszámú energetikai páIyázat önĺésze címén.

1.25. Az onkormányzat kiadás II705 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmoztsi cé|ú'

támogatás á|Lamháńartáson kívülľe előiľányzatttrő| 2.640,0 e Ft-ot, az egyéb felhalmozási
kiadáson belül a felhalmoztlsi kölcscjn nyrijtása eIoirtnyzatárőI l.760,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11601 cím _ önkénként vá|Ialt feladat _ felújítási előirźnyzatźra a Józsefuaľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eziistfenyő Gonďozőház Kerepesi Íft 29la.
éptiletének KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pźiyázat önľésze címén.

I.26. Az onkormanyzatkiadás 11601 cím _ önként vźila|t feladat- felújítási előirányzatźn
belül a Tömő Napközi otthonos ovoda felújítási e|őirźnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot, a Koszorú
Napközi otthonos óvoda felújítási eIoirtnyzatźLtőL I.7L0,0 e Ft-ot átcsoportosít a Tźtika
Napközi otthonos ovoda felújítási e|őirányzatáta, a felújítási eloírźnyzat kiegészítése,
valamint a lőzsefváĺosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. bonyolítási és műszaki ellenőri díja
címén.

1.27. Az onkormányzat kiadás 11703 cím kötelező felađat személyi juttatás
eIőirźlnyzatáÍőI 75,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄárulási adó
e|oirźnyzataľól 18,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|oirźnyzatára.

2.l Polgórmester és intézményvezetőí hatúsk?jrben jóvdhagyott útcsoportosítások,
móďosítdsok

2.1. a) Az onkoľmtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat - előirtnyzatźlrő|9.907,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozási finanszírozási kiadáson belĺJ| az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtlnyzatźra.

b) Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként váIIaIt feladat _ bevételi felhalmozási
ťlnaĺszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi trímogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|źn töľténő jőváírts eIőirányzatát 9.907,6 e Ft-tal' és ezze| egyidejűleg a kiadás
beruházás eloirányzatát 6.413,6 e Ft-tal, a felújítás e|óírányzatźLt 3.494,0 e Ft-tal, céljelleggel
megemeli a Babóca Bĺjlcsőde bervházźsa és felújításacíméĺ.

2.2 A Polgármesteri Hivatal kiadás If203 cím - kĺjtelęző feladat -beruházási e|őirźnyzatán beltil a 15

db PDA beszerzése e|oirányzatárő| 430,5 e Ft-ot átcsoportosít bá|őzati központi adattźto|ő (NAS)
beszerzése céljából.



2.3. A Polgármesteri Hivatal If20I-02 cím - kote\ező feladat _ beruházási e|oirányzatźn
be|i| az egy éven túli elhasználódó eszközök beszerzése előirtnyzatttrőI 6I,0 e Ft-ot
átcsoportosít aZ informatikai eszközĺik, szervęrbeszerzés előirányzattra a beszeľzési
e|őir ćny zat kie gészítése címén.

2.4. a) A Polgármesteri Hivata| I220f cím _ kötelező feladat _ kiadás személyi juttatás
elóirtnyzatĺín belül a cafeteria eloirźtĺyzatátőI I9f,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźi1áruIási adó eIokányzatán beliil a cafeteriajĺĺľulékainak e|oírćnyzatábőI 6],7 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi elóiĺányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése
e|őirányzatára a Családtámogatási Irodán 11 fő alkalmazott o|tásához Heptitis AlB (Twinľix)
oltóanyag beszeľzése célj ából.

b) A Polgáľmesteri Hivatal 12203 cím _ kötelező feladat _ kiadás személyi juttatás

e|őirányzatĺĺn belül a cafeteria e|őkányzatárőI245,2 e Ft.ot' a munkaadót teľhelő jarulékok és
szociális hozzájfuu|ási adó e|őírtnyzatán beliil a cafeteriajárulékainak e|őirźnyzatából 86,1 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi e|őirányzaÍán belül a szakmaĺ anyagok bęszerzése
előirźnyzattra a Közterület-felügyeleti Ügyosztályon 14 fő alkalmazott oltásźlloz Heptitis
AlB (Twinľix) oltóanyag beszerzése célj ából.

Egyéb gazdasági események miatti, és a kiiltségvetési szeľvek vezetői,
łi n ko ľm á ny zati v ezetők á|ta| j ava s o I t előir ány za t m ó d o s ítá s o k,

vala mint e|őirány zat ko rľekció k
E fej ezetben j avasolt költségvetési módo sítások indokai :

- központi költségvetésből száľmazó bevételek,
- intézmények saját műk<jdési bevételi többlete,
-á||amházlaľtásonbelülľőléskívĹilľőlátvettpénzeszkozok,
- jővźlhagyott költségvetésen beIüli átcsoportosítások.

1'.l Az onkormanyzat ővodttńatási támogatás címén 740,0 e Ft költségvetési támogatási
igényelt a kifizetés a jogszabályban meghatźxozottak a|apján történt a visszafizetési
kötelezettség330,0 e Ft, tehát atárgyéví kciltségvetést 410,0 e Ft-tal kell módosítani.

- Az Önkoľmányzat 1I3O3 cím - kotelező feladat - bevétel mfüödési célú támogatások
ezeĺ belül a helyi önkormányzatok általános mfütjdésének és ágazati feladatainak
kĺiltségvetési támogatása és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e|oirźnyzatát 410,0 e Ft-tal
megemeli.

2.l A május havi bérkompenzáciő míatt az előző költségvetési rendelęt módosításánál a
költségvetési szervek a ťtzetési jegyzékekľől - miutan az előteľjesztés |eađási hataľidejéig a
hivatalos értesítés még nem érkezett meg - adtők meg a kompenzáció összegeket, mely a
Polgármesteľi Hivatal és az Egészségtigyi Szolgálat esetében a MAK hivatalosan kiküldött
költségvetési támogatás ĺisszegétől összesen 50,1 e Ft-tal tér el. Az eltérés miat| az
onkormanyzat és az érintett költségvetési szeľvek költségvetésének módosítása indokolt.

- Az onkormányzat 11108-02 cím - kĺjtelező feladat - bevételi helyi önkormányzatok
általános mfüödéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatások
e|őirtnyzatan belül központi költségvetési támogatások 50,1 e Ft és a kiadás ťĺnanszírozásí



műkĺjdési kiadások e|ókźnyzatán belül azirányítőszeruí támogatásként folyósított támogatás
kiutalása - kĺjtelező feladat - e|őiráĺyzatát 50,I e Ft-tal megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal I220f cím - kötelező feladat - működési ťrnanszírozási bevételen
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szźlmIźn történő jőváírása
eloirányzatát I9,3 e Ft-tal és ezze| egyidejtĺleg a kiadás személyi juttatás előkźnyzatát I5,2 e
Ft-tal, a lrrullkaadót tel1re1ĺ5 jáľulékok és szociális |tozzájárulási adó eIoirányzatát 4,I e Ft-tal
megemeli a20I5. május havi béľkompenzáciő címén.
- Az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím - kote|ezó feladat - mfüodési finanszírozási
bevételen belri| az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás Íizetési sztm:Ján történő
jőváirása e|oirtlnyzatźi 30,8 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
elóirźnyzatát 24'3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|oirányzatźt6,5 e Ft-tal megemeli a2015. május havi bérkompenzáciő címén.

3./ Az áIlamháńartásrő| sző|ő törvény végrehajtásáľól sző|ő 36812011.(XII.31.)
kormányrendelet 104.$ alapjánaz áprilisi kiegészítő felmérése a|apjáĺ az onkormźnyzatnak
2.49I,f e Ft szociális étkeztetés köItségvetési támogatásľól kellett lemondania. A lemondás
fedezete a működési céltaľtalékon rendelkezésre á||.

- Az onkormányzat 11108-02 cím - kote|ező feladat - bevételi mfüodési célú
támogatásokon beltil a helyi onkormányzatok általános műkodéséhez és ágazati feladatokhoz
kapcsolódó á||ami támogatok elóirányzatából és a kiadás működési cél és általános taľtalékon
be|nI az állami támosatások lemondása céItartalék előiránvzatćtrő| 2.49I"2 e Ft-ot tĺjľöl
lemondás címén.

4.l Abiztosító a VIII. kerĹilet Gyulai Pál u. 7. szźtm alatti csőtĺjrés követkeńében keletkezett
kar rcndezéséte az onkormányzat számIájfua 7I,9 e Ft-ot utalt át, mely az épület
karbarúartásĺíľa kerĹil felhasználásr a.

Az onkormtnyzat 11602 cím - kĺjtelező feladat _ bevétel mrĺkodési bevételek előirźnyzatát
és a kiadás đologi előirźnyzatát7l,g e Ft-tal megemeli.

5./ Az áIlamháztartási tĺirvény végrehajtásźnőI sző|ő kormányrendelet értelmében május
hónapban a központi költségvetés helyi tinkormányzatok általános múktjdésének és ágazati
feladatainak támogatásához kapcsolódó mutatók felmérésre kerültek. A felmérés alapjźn az
onkormányzatot 25.509,2 e Ft költségvetési támogatás illeti meg. A jelentősebb eltérés a
bölcsődei ellátásnál jelentkezett, melyet az intézményvezeto azza| indokolt, hogy a
bölcsődéknél nem lesz nyźlrí zátva tartás. Javasolt a költségvetési tobblettámogatást a
működési céItarta\éWa helyezni, mely az őszi és az év végi elszámolás esetleges
lemondásán ak f e đęzetét bińo síthatj a.

- Az onkormányzat 11108-02 cím _ kötelező feladat - múködési célri támogatáson
beltil a helyi onkormźnyzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
á|Iami tĺímogatások e|oirtnyzatát és a kiadás 11 107-01 cím _ kotelező feladat _ működési cél
és általános taľtalékon beltil az źůIami támosatások lemondása céltartalék előiránvzatźń
25.509,2 e Ft-tal megemeli.

6.ĺ A Józsefuaľosi Egyesített Bölcsodék I. félévi közfoglalkońatásta kiťlzętętÍ. és megtérĹilt
béľek és járulékok miatt az intézmény és az Önkormányzat költségvetésének módosítása
sziikséges. Az onrész fedezete a mfüĺjdési céltartalékĺól biztosítható.



- Az onkormányzat kiađás 1 1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
kozfoglalkoztatás önĺész - kötelező feladat - előiráĺyzatttrő| 354,0 e Ft-ot átcsoportosít a
11108-02 cím _ kötelező feladat - műkodési ťlnanszírozási kiadáson belül azirányítőszervi
támo gatásként folyósított támo gatás kiutalása eloir źnyzatźlr a.
- az Egyesített Bcjlcsődék 40100-02 cím _ kötelező feladat - bevételi e|őirźnyzatán belül
a működési célú támogatás állarÍIháńar.táson belülre eIőirányzatát2.005,0 e Ft-tal, a működési
ftnanszírozási bevételen belül az irtnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás f,rzetési
szétml'áĺ töľténő jőváírása e|óirányzatźú 354,0 e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi
juttatás e|ohźnyzatát 1.857,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźru|ási
adó előirĺínyzatát 502,0 e Ft-tal megemeli kozfoglalkońatás címén.

7.l A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ I. félévi
közfoglalkoztatásra kifizetett és megtérült bérek és járulékok miatt az intézmény és az
onkormányzat költségvetésének módosítása szükséges. Az orrész fedezete a működési
céltartalékĺól biztosítható.

- Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül a
közfoglalkońatás ĺjnĺész _ kötelező feladat - e|őirányzatárő| 763,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
11108-02 cím _ k<jtelező feladat - múkĺjdési finanszírozási kiadáson beIül azirányítőszervi
támo gatásként fo l yó s ított támo gatás kiutal ás a előir ány zatźlr a.

- a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40102 cím - kötelező
feladat _ bevételi e|őirányzatĺĺn belül a mfüödési célú támogatás á|Iarrlháztartáson beliilre
elóirźnyzatát 4.323,0 e Ft-tal, a működési ťlnanszítozási bevételen belĺil az irźnyitőszewí
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm:Jtn töľténő jőváírása e|őiányzatát 763,0 e
Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirźnyzatat 4.005,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e|oirányzatát 1.081,0 e Ft-tal
megemeli közfo glalk ońatás címén.

8./A Képviselő-testtilet a Jőzsefuaľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjólét Központ
engeđé|yezett |étszźmétn belüli vá|tońatásokat junius .25-i ülésén (183|20I5.(VI.25.)
hatźnozat) jővźhagyta, az SZMSZ mődosításźwal egyiitt. Igy az intézményi címek közötti
eIőirźnyzat átcsopoľtosítás indokolt.

- A Józsefuaĺosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 40102 cím _ kotelezően
ellátandó feladat - műköđési finanszíľozásibevételen belül az irźnyítő szervi tĺĺmogatásként
folyósított támogatás f,lzetési szźĺĺťllán tĺjľténő jővźńĺása elókźnyzatáľól 1.859,3 e Ft-ot, a
kiadás személyi juttatás előirányzataľól 1.464,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő jaľulékok és
szociális hozzájaruIźtsi adó eloirányzatźLtóI 395,3 e Ft-ot átcsopoľtositani a 40104 cím _
kĺ jtelezőenellátandóf e|ađat_ugyanezene|őirányzataka.
- A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102 cím _ ĺjnként
vźila|t feladat _ mfüödési finanszírozásí bevételen belül az irányítő szervi támogatásként
folyósított Íámogatás fizetési számlźn történő jőváirása e|őirźnyzatźrőI I]5,0 e Ft-ot, a kiadás
személyi juttatás előírányzatárő| 129,0 e Ft-ot, munkaađót terhelő járulékok és szociális
hozzájtrulási adó eIőiźnyzatarő| 46 e Ft-ot átcsoportosítari a 40104 cím _ önként vállalt
feladat - LLgy arlezen e|oir ány zatair a.

9.l A Iőzsefuárosi Egyesített Bcjlcsődék (JEB) Szervezeti és Műkcjdési SzabáIyzatát (SZMSZ)
a Képviselő-testület 1361201,5. (VI.04.) számíl hatźtrozatával elfogadta, mely tarta|mazza,
hogy a JEB a Tücscjk-lak Bcjlcsőde tagintézményben (1084 Bp., Tolnai L. u. 19.) két



csoportban csoportonként 3 fo sajátos nevelési igénytí gyermek integrált gondozását,
nevelését biztosítja.

A sajátos nevelési igéný gyermekek megfelelo ellátásához a bölcsődében egy fejlesztő
tornaszoba kialakítása és speciális fejlesztő eszközĺjk beszerzése szĹikséges az alábbi
kĺlltségbontás szerint:
Csoportszobába szĺikséges eszközök:
Tornaszoba kialakítása:
Toľnaszobába szükséges fej lesztő eszközĺjk:
B eruházások cj s szesen :

50.000,-
236.000,-
2I4.000,-
500.000,-

Santha Péteľné Alpolgármester Asszony felajánlotta, hogy a szükséges beszerzések<hez az
intézméĺynek a költségvetési fedezetet a sď1tĺ fe|haszná|ású költségvetési keretéből biztosítja.

- Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és áItaltnos tartalékon beltil Sántha
Pétemé alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat - előírźnyzatárőI 500 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ ktjtelező feladat _ finanszírozásikiadáson belül a
fe|ha|mozási célú irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.
- A Józsefuárosi Egyesített Bolcsődék 40100-02 cím kotelezó feladat - bevétel
ťĺnanszítozási bevételen belül a felhalmozási céľÚ irźnyitőszeľvi tĺímogatásként folyósított
támogatás fizetési számlźn történő jőváítás e|őirźnyzatát és a kiadás beruhazás elóirźnyzatát
500 e Ft-tal megemeli.

I0.l Az óvođáknak a fel nem haszná|t szép kártya, a kamat, és egyéb tevékenysé gekbo| az I.
félévben összesen 469,0 e Ft bevételi többlet keletkezett. A bevételi többletet javasolt elvonni,
és az áItalános tartalékľahelyezni, tekintettel aľra, hogy a cafeteria az eloző évben céljellegű
eIőirtĺnyzat vo|t. Az onkormtnyzat és az intézmények költségvetésének módosítása a
ktivetkező:

- Az onkoľmányzatkiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson bę|il az
irźnyítőszeri támogatásként folyósított tźlmogatźs kiutalása _ önként vállalt feladat
e|őiráĺyzatőÍő| 417,0 e Ft-ot és a múkĺjdési Íinanszirozási kiadáson bę|il az irányítőszerí
támogatásként folyósítotttámogatás kiutalása - kötelező feladat - e|őfutnyzatarő| 52,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és á|ta|ános taľtalékon belül a műkodési
általános tartalék - kötelező feladat - előirźnyzatára'
- A Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda ]2100-07 cím - kötelező feladat _ bevételi
mfüödési ťtnanszírozási bevételen beltil az fuányítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás
ťĺzetésí szám|źn történő jőváírása e|őkźnyzatát 4,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze| egyidejűleg a
mÍĺködési bevétel e|oirźnyzatźú,ugyarl ezen összeggelmegemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Napraforgó Napkozi otthonos ovoda 72100-07 cím _ onként váIIaIt feladat -
bevételi műkĺjdési ťlnanszítozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított
tźtmogatás Íizetési számlán tĺjrténő jőváirása eloirányzatát 37,0 ę Ft-tal csökkęnti és ezze|
egyidejűleg a működési bevétel e|óirtlnyzatát, ugyaĺ ezen osszeggel megemeli e|őző évi fel
nem hasznźit szépkaĺtya visszautalása címén.
- A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 1210O-O8 cím - kotelező felađat - bevételi
múködési ťlnanszírozási bevételen beltil az irźnyítőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|źn történő jőváírásae|őfuźnyzatát3,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
mrĺkodési bevétel előirtnyzatát,ugyaĺ ezen összeggel megemeli kamatbevételi tĺjbblet címén.
- A Várunk Rád Napkĺjzi otthonos ovođa 72100-08 cím _ önként vállalt feladat _
bevételi műk<jdési ťlnanszirozási bevételen beltil az iráĺyítőszervi támoeatásként folvósított
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támogatás fizetési számlrén történő jőváírása elóirányzatát. 35,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejűleg a működési bevétel eIoiráĺyzatát, ugyan ezen cisszeggel megemeli előző évi fel
nem hasznź:'|t szép kártya visszautalása címén.
- A Tátika Napközi otthonos ovoda 72100-04 cím - kötelező feladat - bevételi
műkodési ťĺnaĺszírozási bevételen belül az kányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
Íizetési szám|án történo jőváírása e|őirźnyzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a
működési bevétel előirźnyzatá! ugyan, ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Tátika Napkozi otthonos Ôvoda ,I2I00-04 cím _ önként vállalt Í.elađat _ bevételi
műköđési ťlnanszitozási bevételen belül az iráĺyítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás
fizetési számIán tciľténő jőváirása eIőirányzatźń 3I,0 e Ft-tal csokkenti és ezzel egyidejűleg a
működési bevétel e|őirányzatát, ugyan ezen cisszeggel megeme|i e\őző évi fel nem használt
szép kárty a vis szautalása címén.
- A Napsugár Napközi otthonos óvoda 72IO0-O9 cím _ kötelező feladat - bevételi
műkcjdési ťlĺanszírozási bevételen belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési sztľnlźn történő jővźlírása e|őirtnyzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
mfüöđési bevétel előirányzatćú.,ugyaĺezen osszeggelmegemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Napsugár Napközi otthonos ovoda 72100-09 cím - onként váI|alt feladat _ bevételi
múkodési ťlnanszírozási bevételen belül az háĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szźlmlán történő jővźlírźsa előirányzattfi2I,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejűleg a
működési bevétel előitáĺyzatát, ugyan ezen összeggel megeme|i előzo évi fel nem használt
szép kfuty a vis szautalása címén.
- A Szźzszorszép Napközí otthonos óvoda 721'00Ą0 cím - kötelező feladat _ bevételi
múködési ťlnanszírozási bevételen beltil az kényítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési számlźn történő jőváírása e|oiráĺyzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
működési bevétel eloirtnyzatźlt,ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Napsugár Napközi otthonos ovoda 72I00-I0 cím _ önként vállalt feladat -
bevételi működési ťlnanszírozási bevételen beliil az irźlnyítőszeľvi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźrrián torténő jőváírása e|őirźnyzatát l3,0 e Ft-tal cs<jkkenti és ezze|
egyidejűleg a műkodési bevétel előirźnyzattń, ugyan ezen tisszeggel megeme|i e|óző évi fel
nem haszná|t szép kfutya visszautalása címén.
- A Koszorú Napkĺizi otthonos óvoda 72IO0-I3 cím _ kotelezo feladat _ bevételi
működési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szám|źn történő jőváírása e|oirźnyzattlt 3,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejűleg a
mfüödési bevétel elóirźnyzatát'ugyanezen összeggel megemeli kamatbevételi tobblet címén.
- A Koszorú Napközi otthonos ovoda 72I00-I3 cím _ önként vá||a|t feladat _ bevételi
miíködési ťtnanszítozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án történő jőváfuása e|őirányzattLt 7 ,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejiileg a
műkcjdési bevétel e|oirźlnyzatát, ugyarl ezen összeggel megeme|i e|őző évi fel nem használt
szép kźrty a vis szautalása címén.
- A Hétszíĺvirźą Napközi otthonos óvoda 72IOO-I2 cím _ kote|ezó feladat _ bevételi
működési ťĺnanszírozási bevételen belül az írárryítőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szám|źn torténő jőváírása előirźnyzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
miĺkĺjdési bevétel eloirtnyzatát,lgyaĺezenosszeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Hétszinvirág Napkĺizi otthonos ovoda ]2I00-I2 cím - onként vźů|alt feladat -
bevételi mfüödési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
tźmogatźs fizetési szźtm|tn történő jőváírźsa előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a múködési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli ęIőző évi fel
nem haszntit szépkártya visszautalása címén.
- A Szivfuvźny Napközi otthonos ovoda 72IO0-I1 cím - kötelező feladat _ bevételi
működési ťĺnanszírozási bevételen beliil az kźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
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ťlzetési számláĺ torténo jőváirtĺsa e|őirányzatát 4,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a
működési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli kamatbevételi tobblet címén.
- A Szivárvtlny Napkĺizi otthonos ovoda 7f100-I1 cím - önként vá|Ia\t feladat _
bevételi működési ťlnanszítozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztlm|án torténő jőváírása e|oirźnyzatát 61,0 e Ft-tal cscikkenti és ezze|
egyidejűleg a mfüodési bevétel előirányzatát, ugyan ezen összeggel megeme|i előzó évi fel
nem has zn állt szép kałty a vi s szautalás a címén.
- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72IO0-I4 cím - kote|ező feladat _ bevételi
műkcidési ťlĺanszírozási bevételen belül azirtnyítőszervítámogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési számltn töľténő jővźtírása előirányzatát 3,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
működési bevétel eIőirányzatźń,ugyarl ezen tisszeggel megemeli kamatbevételi tobblet címén.
- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72I00-I4 cím _ önként vá|Ialt feladat -
bevételi mrĺködési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi tĺímogatásként folyósított
támogatás f,rzetési szźlm|án történő jőváírása eIoirányzattlt 35,0 e Ft-tal csökkenti és ezze|
egyidejűleg a mfüödési bevétel e|őirźnyzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megeme|i előző évi fel
nem has zn áIt szép kfu ty a vi s szautal ás a, tovább s zo|gá|tatźs címén.
- A Gyerekvirág Napközi otthonos ovoda 72100-05 cím _ kötelező feladat _ bevételi
működési ťĺnaĺszítozási bevételen belül az irányítőszeĺvi támogatásként folyósított támogatás
ťĺzetési szárĺ:ťrć'ľr t<jrténő jővźńrása e|őiráĺyzatát 5,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezzel egyidejűleg a
múkodési bevétel előirćnyzatát,lgyan ezen összeggelmegemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Gyerekvirág Napközi otthonos ovoda 72100-05 cím _ onként vá|Ia\t feladat -
bevételi műkcĺdési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťĺzetési sztlm|źn történő jőváítása eloirányzatát 73,0 e Ft-tal cscikkenti és ezze|
egyidejűleg a mfüödési bevétel e|őirźnyzattú, ugyan ezen összeggel megeme|i e|őzó évi fel
nem haszná|t szép ľ*tyu visszautalása címén.
- A Katica ovoda - Bölcsőde 72100-16 cím - kötelező fe|adat _ bevételi műkĺjdési
ťlnanszitozási bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźn történő jőváirása e|őirátnyzatźLt 4,0 e Ft-tal csokkenti és ezze| egyidejűleg a működési
bevétel előkźnyzatźú,ugyaĺ ezen tisszeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Katíca ovoda - Btjlcsőde 72100-16 cím - önként vźi|a|t feladat _ bevételi működési
ťlnarlszirozási bevételen beltil az irányitőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési
szám|án történő jővźńrása e|őirźnyzatát 53,0 e Ft-tal cscjkkenti és ezze| egyidejűleg a
működési bevétel eIőirźtnyzatźi, ugyan ezen cisszeggel megeme|i előző évi fel nem használt
szép kárty a vi s szautalása és tovább szolgáltatás címén.
- A Kincskereső Napkĺĺzi otthonos óvoda 72100-06 cím - kötelező feladat _ bevételi
miĺködési ťĺnanszírozási bevételen beltil az irźnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szźlmlźn töľténő jővźirźĺsa e|oirźnyzatát 3,0 e Ft-tal csĺlkkenti és ezzel egyidejtĺleg a
mfüöđési bevétel előirźnyzatźi,ugyarl'ezen cisszeggel megemeli kamatbevételi többlet címén.
- A Kincskereső Napközi otthonos ovoda 72100-06 cím _ önként vźi|alt feladat -
bevételi miík<idési ťĺnanszírozási bevételen beltĺl az írányitőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlmlźn tĺjrténő jőváfuása előirtnyzatźLt 9,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel
egyidejrĺleg a műkĺidési bevétel eloirányzattĺt, ugyan ezen cisszeggel megeme|i e|őző évi fel
nem hasznáIt szépkártya visszautalása címén.
- A Pitypang Napközi otthonos óvoda 72IOO-|5 cím _ kĺjtelező feladat _ bevételi
működési ťĺnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi tttmogatásként folyósított támogatźs
fizetési számlán történő jőváírása előirányzatát9,0 e Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejűleg a
múködési bevétel előirányzatát, ugyan ezen ĺisszeggel megemeli kamatbevételi és bérleti
díjbevételi többlet címén.
- A Pitypang Napközi otthonos óvoda 72IOOĄ5 cím - önként vźi|a|tfeladat _ bevételi
működési ťtnanszirozási bevételen belül az irźtnyitőszervitámogatásként folyósított támogatás

T2



Íizetési számIźtn történő jőváírása e|őirźnyzatát 22,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a
műkodési bevétel e|őiĺányzatźÍ, ugyan ezen összeggel megemeli e|óző évi fel nem használt
szép kárty a vi s szautalás a címén.

1'1-./ Az óvodák beolvadás előtti költségvetését a felhasználások, valamint a beolvadás,
fe|adatátszęrvezés miatti várható adatok figyelenrbevételével törtérrt e|őirállyzat vá|tozások
miatt szükséges módosítani, mely érinti az onkoľmányzatťĺnanszítozási kiadási eloirźnyzatát
is.
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési finanszírozáson belül aZ
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelezo feladat
előírányzatańI 3.704,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési ťĺnanszítozáson beliil az
irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként váIla|t feladat -
elóirányzatára.
- Az oĺlkormányzat kiadás 11108-02 cím mfüĺjdési ftnanszírozáson belül az
fuźnyítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező feladat
e|őirányzatárőI 365,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszíľozáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított ttĺmogatás kiutalása kote|ezo feladat
előirźnyzattra.
- A Napraforgó Napközi otthonos ovoda ]2100-07 cím - önként vállalt feladat -
személyi juttatás e|oirányzaÍĺán belül a törvényi illetmények előirźnyzattLÍő| 175,0 e Ft-ot
átcsoportosít a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljźruIźlsi adó e|őirányzatára.
- A Várunk Rád Napkcizi otthonos óvoda 72IO0-O8 cím _ önként vźů|alt feladat _
személyi juttatás e|oirányzatan beltil a tĺirvényi illetmények e|oirtnyzatáľól 198,0 e Ft-ot
átcsoportosít a munkaadót teľhelő jarulékok és szociális hozzájárv|ási adó e|oirźtnyzatára.
- A TátLka Napközi otthonos ovoda 72100-04 cím _ ĺjnként váI|alt feladat _ személyi
juttatás előirányzatán belül a tciľvényi illetmények e|őirźnyzatáról 306,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirźnyzatźra.
- A Napsugár Napkĺizi otthonos ovoda 72100-09 cím _ önként vá,|Ia|t feladat _
személyi juttatás e|őirányzatan beltil a törvényi illetmények e|őírányzatáÍőI 203,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájarulźtsi adó e\őirányzatára.
- A Százszotszép Napkozi otthonos ovoda 72IOOĄO cím múkĺjdési finanszírozásí
bevételen bę|il az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|tn ttjrténő
jőváírźsa _ kötelező feladat _ előirányzatárő| 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťtnarszirozási bevételen belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírźsa _ önként vá||alt feladat - eIőírźnyzattra, és ezzel egyídejűleg a
kiadás munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzźĺjźlrulási adó - kotelező feladat -
előírźnyzatfuő| 1.039'0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadőt teľhelő járulékok és szociális
hozzájźru|ási adó - önként vállalt feladat _ előirányzatźra.
- A Koszoru Napktlzi otthonos ovođa 72IO0-t3 cím mfüödési finanszítozásibevételen
belu| az irétnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzďésí szźtmlźn történő jővźĺírása

- kotelezo feladat _ előirányzatźrő| 195,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési ťĺnaĺszíiozási
bevételen beLu| az irźnyítőszervi tlímogatásként folyósított tźtmogatźs fizetési szám|źn történő
jővźńrása - önként váIla|t feladat _ eloirźnyzatára, és ezzel egyiđejűleg a kiadás munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájtrulási adó _ kĺjtelező feladat - e|őiráĺyzatarő| 195,0 e Ft-
ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájfuulźtsi adó - önként vtt||a|t

feladat - előir źny zatár a.

- A Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72IO0-12 cím működési finanszitozásí
bevételen belül az írźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|tntöľténő
jővźńrźsa _ kötę|ęző feladat - elofutnyzatárő| 198,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťĺnanszitozási bevételen belül az kányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
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számlán történő jőváírása - önként vállalt feladat - eIoiľányzaÍtna, és ezzę| egyidejűleg a
kiadás munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźtjárulási adó _ kötelező feladat -
e|oirányzatfuő| 198,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó - önként vźĺIIaIt feladat _ elokányzatára.
- A Sziváĺvtny Napközi otthonos ovoda 72I00-Ii cím működési ťlnanszírozási
bevételen belül az irinyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťtzetési számlán történő
jővźńtása - kötelező feladat _ előirányzatárőI 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a műkodési
ťlnanszírozási bevételen belĹil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán történő jóváírása _ ĺjnként váIIaIt feladat _ e|oirtnyzattlra, és ezze| egyidejríleg a
kiadás munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzźtjfuulási adó _ kötelező feladat _
előirtnyzatárő| 366,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a munkaađőt terhelő járulékok és szociális
hozzájnu|ási adó _ önként vź.J|alt feladat _ e|őirányzatfua.
- A Mesepalota Napkĺizi otthonos ovoda 72I00-I4 cím működési ťrnanszírozási
bevételen belül az irćnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési sztlmlán történő
jőváirása - kötelező feladat - eIoirányzatárő| 276,,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnarlszírozási bevételen belÍil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźln tcjrténő jőváírása - önként vá|Ia|t feladat - eIoirányzatára, és ezze| egyidejűleg a
kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó _ kötelező feladat _
előiráĺyzatárő| 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaađőt teľhelő járulékok és szociális
hozzájarulási adó - cjnként vá|Ia|t feladat _ elő.írányzatfua.
- A Gyerekvirág Napközi otthonos ovoda 72100-05 cím működési finanszírozási
bevételen bęIu| az irźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési száłr:/rán tĺjrténő
jővźtirtsa _ kötelező feladat _ előirányzatárőI f48,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnanszírozási bevételen belül az írárryítőszervi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési
számláĺ torténő jőváírźsa _ önként vállalt feladat _ előkźnyzattlra, és ezze| egyidejűleg a
kiadás személyi juttatás, ezen belül a töľvényi illetmények - kotelező feladat - eIőirtnyzatfuő|
248,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzájárulási adó -
önként vállalt feladat _ e|őirányzatára.
- A Katica ovoda Bölcsőde 72100-16 cím működési finanszítozási bevételen belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťtzetésí sztlmlán töľténő jôváírása _
kotelęző feladat - előiranyzatfuő| 816,0 e Ft-ot átcsoportosít a míiködési finanszírozási
bevételen be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťtzetési sztlm|án tcjrténő
jőváírása - önként vźi|a|t fe|aďat - előirányzatáta, és ezzeI egyidejrĺleg a kiadás munkaadót
terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄfuuIási adó _ kĺjtelező feladat _ eIőirźnyzatźltől' 816,0 e Ft-
ot átcsoportosít a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺulási adó - onként vállalt
feladat * e|őir ány zattra.
- A Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72100-06 cím múkĺjdési finanszirozási
bevételen be|il az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlán töľténő
jőváírása _ kote|ező feladat _ előirányzatźľő| 311,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési
ťlnanszítozási bevételen beliil az fuźnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztlĺr:Jáĺ történő jőváirása - önként vá||a|t feladat _ előirźnyzatára, és ezze| egyiđejtĺleg a
kiadás munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási ađó _ kĺltelező feladat -
előirányzatarő| 311,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájźtrulási adó - önként vá||alt feladat - eloirányzatáta.
- A Pitypang Napkĺizi otthonos ovoda 72100Ą5 cím működési ťlnanszítozźsi
bevételen belu| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szźlm|án töľténő
jőváírása _ kĺjtelező feladat - előirányzatárőI 255,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüödési
ťlnarszírozási bevételen belül az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlttn történő jőváírása - önként vállalt feladat _ eloirányzatára, és ezze| egyidejűleg a
kiadás munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźlrulási adó _ kote|ezó feladat _
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e|őirányzatárőI 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadőt terhelő járutékok és szociális
hozzájáru|ási adó - ĺjnként vállalt feladat _,e\őirányzatáta.
- A Várunk Rád Napkozi otthonos ovoda 72100-08 cím _ kĺjtelezo feladat _ műk<jdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési
számlán történő jőváírása e|oirányzatárő| J9,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen belül az fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án tĺirténő jőváirása e|oirányzatfua és ezzeI egyid'ejűleg a kiadás dologi e|óirtnyzatfuőI
79,0 e Ft-ot a beruházási e|oiräĺyzatáta szakmai jellegű bútorok, felszeľelések beszerzése
címén.
- A Mesepalota Rád Napkcjzi otthonos ovoda 72IO0-I4 cím _ kötelező feladat -
működésí ťlnanszítozási bevételen belül az irćnyítőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás
ťlzetési számlźn tĺjľténő jőváirása e|őiźnyzataľól 151,0 e Ft-ot átcsoportosít a fe|ha|mozási
ťĺnaĺszírozási bevételen beltil az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szćtmláĺl tĺjrténő jőváírása eloirtnyzatáľa és ezzel egyídejrileg a kiadás dologi e|ókźnyzatéttő|
151,0 e Ft-ot a benlházási elóirźnyzattra szakmaijellegű bútorok' felszerelések beszerzése
címén.
- A Gyerekvirág Napközi otthonos óvoda 72IO0-O5 cím _ kötelezo feladat _ mfüodési
ťlnaĺszítozási bevételen belül az fuányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számléln történő jőváírtsa elófuźnyzatárő| 92,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szćmlán történő jővźĺírźna e|ofuźnyzatara és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
előirányzatárő| 9f,0 e Ft-ot abenilázási e|óirányzatára szakrnai jellegrĺ bútorok, felszerelések
beszerzése címén.
- A Pitypang Napkĺizi otthonos óvoda 72IOO-15 cím _ kötelező feladat _ működési
ťĺnanszirozási bevételen beliil az itányítőszervi támogatásként folyósított tttmogatás fizetési
szélml'źn tĺjľténő jőváírása e|oirźnyzatźttőI 43,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán tĺjrténő jőváírása e|őirźnyzattĺĺa és ezze| egyiđejűleg a kiadás dologi e|oitányzatárő|
43,0 e Ft-ot a beruhźz;źsi eloirźnyzatfua szakmai jellegtĺ bútoľok, felszeľelések beszerzése
címén.
- A Gyeľekvirág Napkĺlzi otthonos óvođa 72IOO-05 cím - kĺjtelező feladat _ kiadás
személyi juttatás, ezen beltil a töľvényi illetmények elóirányzatáról 105,0 e Ft-ot átcsoportosít
a dolo gi kiadások e|óir ány zatźlĺ a.

- A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72100-08 cím _ kötelező feladat _ kiadás
személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények eIóirźnyzatáÍő| 34,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
munkaadót teľhelő jáľulékok és szociális hozzájárulási adó előirźnyzatźra.

12.l A biztosító a 2015.07.08-i önkormányzati épiletekben bekövetkezett viharkarokra
kárrendezés címén 393,f e Ft-ot utalt a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' számlźtjáĺa,
aki apénzĺisszeget źńutaIja/uta|ta a tulajdonos számlájára. A biztosítói káľtérítés az épuIetek
hely t eho zatal ára keľült f e|hasznźllrásr a.

- Az onkormĺányzat 11602 cím _ kötelező feladat - mfüödési bevételi előírényzatát és a
kiadás dologi eloirányzaton belül akarbantartás előirányzatát393,Z e Ft-tal megemeli.

|3.l A Józsefuáľosi Intézményműk<idtetési Központ átszervezése' megsztintetése miatt a
kĺiltségvetését az onkormányzat avárható, becsült adatok alapjźn módosította. A tényleges
felhaszná|źtsok miatt sziikségessé vá|t a költségvetési szerv koltségvetését móđosítani, mely
érintí az onkoľmányzat Íinanszírozási kiadási előirtnyzatát is. A kiadásokhoz rrem kötött
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teljesített bevételi tcjbbleteket az intézményi átszervezés miatt javasolt elvonni és általános
larta|ékra helyezni.
Várhatóan a zárő beszámoló elkészítésekor is szükség lesz újabb módosításľa.

- Az onkormányzatkiadts 11107-01 cím mfüödési cél és általános tartalékon belül a
közfoglalkońatts önľész _ kĺjtelező feladat _ e|őirtnyzatttrőI 372,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 1i108-02 cím - kötelező feladat _ működési finanszíroztsi kiađáson belül az
írányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára.
- A Józsefuarosi Intézményműködtető Központ 72I0I cím _ kötelező feladat _ bevétel
műkcjdési fĺnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszewi ttĺmogatásként folyósított támogatás
fizetési szárn|áĺ tcjrténő jővttirása e|őirźnyzatát 372,0 e Ft-tal, műkĺjdési célú támogatás
źi|amhánar2.478,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás törvényi
illetmények előirźnyzatát 2.511,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájátuIási adó elóirźnyzatát339,0 e Fttal megemeli kĺlzfoglalkoztatás címén.
- A Józsefuárosi Iĺtézménymfüödtető Központ 7210| cím _ k<itelező feladat _
működési bevételi eIőirényzatát és a kiadás dologi előítányzatát 120,0 e Ft-tal megemeli
tov źtbbszám|ázott szo|gáItatźts címén.
- A Józsefuáľosi Intézményműködtető Kozpont 72101 cím ktjtelező felađat _ működési
ťtnanszírozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlźn történő jőváírása e|őirźnyzatát 47,0 e Ft-tal csökkenti és ezzeI egyidejűleg a
működési bevétel előirányzatát 47,0 e Ft-tal megemeli kamatbevételi többlet címén.
- Az onkormanyzat kiađźs 1 1 1 08-02 cím _ k<jtelező feladat _ működés i ťlnanszítoztsi
kiadáson bę|ul az írźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatáró|
47,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím _ kötelező feladat _ működési cél és
általános ĺartalékon belüI az általános tartalék előirányzatźtra.
- A Józsefuarosi Intézménymfüödtető Központ 72|02 cím _ kcjtelęző feladat _
működési bevételi e|őirźtnyzatát I.733,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi
előirźnyzatź./-, lgyan ezen összeggel megemeli továbbszám|ázott szo|gá|tatás és biztosítói
káľtéríté s, karb aĺtartás címén.
- A Józsefuaľosi Intézményműködtető Kĺizpont 7fI03 cím _ kötęlező feladat -
múködési ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi tttmogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szám|án történő jővźlírása elóirźnyzatát3.523,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejűleg
a működési bevételi e|ofutnyzatéń, ugyan ezen összeggel megemeli bérleti díjbevételi tĺjbblet
címén.
- Az onkormányzat kíadźs 1 1 108-02 cím _ kotelező feladat _ mrĺktjdési finanszirozási
kiadáson bęlül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatárőI
3.523,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím - kotelező feladat _ műköđési cél és
általĺĺnos taľtalékon belül az általános tartalék e|őirźnyzatźlta.
- A Józsefuarosi Intézményműködtető Központ 72103 cím * kötelező feladat -
mfüödési bevételek eIőirźlnyzatźú és a kiadás dologi eLőirźĺnyzatát 6.302,0 e Ft-tal megemeli
továbbszám|ázott szolgáItatás, étkezési téľítési đíj, kártérítések bevételi többletei és annak
fę|hasznźiása címén.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 12|03 - önként vállalt feladat _
működési bevételi elóirányzatát 266,0 e Ft-tal megemeli és ęzzęI egyidejűleg a műkodési
ťĺnanszírozási bevételi e|óirányzatán belül az iráĺyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźtm|án történő jőváítźsa e|őírényzatźĺt, ugyan ezen összeggel csökkenti
bérleti díj bevételi tĺibblet címén.
- Az onkormáĺyzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat - mfüĺjdési
ťlĺanszítozási kiadáson belül az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
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eIoirányzattlrő| 266,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím - kĺjtelező feladat -
működési cél és általános tartalékon belül a múködési általános i.arta|ék e|őirányzatára.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72103 cím _ ĺjnként vállalt feladat -
miík<jdési bevételi e|őirźlnyzatát és ezzeI egyidejűleg a kiadás dologi e|óirányzatát 401'0 e Ft-
talmegemelitovábbszámlázottszolgtitatźlscímén.
- A Józsefuáľosi Intézményműkcidtető Központ 72103 cím műkodési finanszirozási
bevételen belul az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési számláĺ töľténő
jővtiräsa- kotelező Í.eladat - eloirányzatárő| 3.208,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źntorténő jőváírźsa_önkéntvźlllaltfeladat_e|oirányzatára.
- A Józsefuáľosi Irltézményműködtető Központ 7f1,03 cím kiadás személyi juttatás -
kötelező feladat _ előfutnyzatźrőI40,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatás _ onként vá||alt
feladat - előirányzatára, valamint a dologi kiadások _ kotelező feladat - előiranyzatárőI
3.168,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások - önként vállalt feladat _ e|őhányzatára.
- Az onkormányzat kiadź.s 11108-02 cím működési Íinanszírozási kiadáson bďru| az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező felađat
e|oirtnyzatárőI 3.208,0 e Ft-ot átcsoportosít a műk<jdési finanszírozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ onként vállalt feladat _
e|oirźtnyzatźra'

|4,l A szociális źlgazatban dolgozók szociális pótlék kiegészítésben részesülnek 2015. július
I-napjźtőI 2015. november 30. napjźig, melyet a központi kĺiltségvetés finanszíroz.
Etőlegként az onkormányzat erÍe aZ időszakľa 30.810,8 e Ft támogatásban részült, melyet
kö lts é gveté si szervenk ént az elótetj esztés me l l ékl et e tarta|maz.

- Az onkormányzat bevételi 11108-02 cím mfüödési célú támogatás áIlanháńartáson
belülről eIóirányzatan belül a helyi önkoľmanyzatok általános mfüödéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás _ kötelező fe|adat _ elóírtnyzatát 30.810,8 e
Ft-tal megemeli és a kiadás 11108-02 cím finanszírozási működési kiadási elókányzaton belül
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása _ kĺjtelező feladat -

eloirtnyzatát 28.374,8 e Ft-tal, ťtnanszítozási múködési kiadási előiranyzaton belu| az
irźlĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatások kiutalása - önként váIIaIt feladat _
eloir ány zatát 2.43 6,0 e Ft-tal megemeli.
- A költségvetési szeľvek bevételi ťtnanszírozási működési bevételen belül az irányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán toľténő jőváirása - kötelező feladat -
eloirányzatat 28'374,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás - kötelező feladat _ e|őirźlnyzatát
22.342,9. e Ft-tal, munkáltatót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó - kötelező
feladat - e|őirźnyzatát 6.031,9 e Ft-tal megemeli, melyet iĺtézménye,nként tész|etezve az
el őterj e s zté s I IIl 1 4. számll mel léklete tartaImaz.
- A ktiltségvetési szervek bevételi ťlĺanszírozási műkĺjdési bevételen belül az írányítőszervi
támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési sztlmlźn töľténő jővźfuása - önként vállalt feladat
_ előirźlĺyzatźLt 2.436,0 e Ft-ta|, a kíađźts személyi juttatás _ önként vállalt feladat _
e|őirźtnyzatát 1.918,0 e Ft-tal, munkáltatót teľhelő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó -
önként vállalt feladat - előiľanyzatát 518'0 e Ft-tal megemeli, melyet intézméĺyenként
rész|etezveaze|ótetjesńésIII|I4.szttmllmellékletetartalmaz

15.l A 1 1. pontban foglalt módosításokhoz aZ óvodák esetében további módosítás
sztikségessége merÍilt fel, mely érinti az ővodák egymás közötti módosításokat is az
intézményi és az cjnkoľmźnyzati koltségvetésen kívĹil. Ezeka módosításokis az összeolvadás
míalti becstilt adatok által tĺjrtént e|óirányzatok módosítása miatt indokolt.
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- Az onkormányzat kiađás 11108-02 cím működési finanszirozási kiadáson belül az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
előirányzatárő| 211,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési finanszírozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ onként vállalt feladat -
e|őirányzatára.
- A Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 7fI00-07 cím kiadás személyi juttatás, ezen
belül tcjľvényi illetmények - kotelező e|őirtnyzatáÍő| 175,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi
juttatás, ezen beliil a tĺirvényi illetmények - onként váI|alt feladat _ e|oirźnyzatźra, va|amint a
személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények _ kotelezo feladat _ e|oirányzatárő| 36,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺulási adó -
önként vállalt feladat _ előirźnyzatźtra.
- A Napľaforgó Napkozi otthonos ovoda 7fI00-07 cím műkcjdési finanszirozźsi
bevételen be|il az fuźnyítőszewí támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn történő
jőváírása _ kötelező felađat _ előirányzatfuő| 2II,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkodési
ťtnanszirozási bevételen beltil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetésí
számlántörténő jővźńrása- önként vállalt feladat _ előirtnyzatáĺa.
- Az onkormányzatkiaďás 11108-02 cím múködési finanszírozásí kiadáson belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelezo feladat
e|ókáĺyzatárő| 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belrn| az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||aIt feladat _
e|oirányzatźlra.
- A Vĺáľunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím mfüödési finanszítozási
bevételen belnll az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|tn t<jrténő
jővź)írása _ kötelező fęladat - előiľanyzatárő| 215,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťĺnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatés fizetési
sztlmltntörténő jőváírása_ónkéntváIla|tfeladat_e\őirtnyzattra.
- A Várunk Rád Napk<jzi otthonos ovoda 72100-08 cím kiadás személyi juttatás ezen
beltil a törvényi illetmények - kötelező feladat _ előirányzatáĺő| 215,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
szemé|yi juttatás ezen belül törvényi illetmények - önként váIIaIt feladat _ előirányzatáta
198,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó - onként vźtlla|t
feladat _ e|őirányzatźtra 17,0 e Ft-ot.
- A Tátika Napkĺizi otthonos óvoda ]2IOO-04 cím - onként vá||a|t felađat _ kiadás
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄttrulási adó e|őirtnyzatáÍő| 72,0 e Ft-ot
átcsoportosít a szemé|yi juttatás, ezen bęltil a tcĺrvényi illetmények előfutnyzatttra.
- A Tátika Napkcizi otthonos ovoda 72|00-04 cím _ kötelező feladat - személyi
juttatás, ezen belül a törvényi illetmények e|őirányzatźtről 37,0 e Ft-ot átcsoportosít a
munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájárulźlsi adó e|őirźlnyzatfua.
- A Napsugár Napközi otthonos ovođa 72100-09 cím - ĺjnként vállalt feladaÍ. - kiadás
munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźljtrulási adó e|őiráĺyzatarő| 203,0 e Ft-ot
átcsoportosít a szemé|yi juttatás ezen belül a ttĺrvényi illetmények elóirányzatáĺa.
- Az onkormányzat II108-02 cím kiadás miĺködési ťlnanszirozási kiadáson beliil az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - - önként vállalt felađat -
e|őkányzatárő| |.039,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkĺjdési finanszítozźsi kiadáson belul az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺitelező feladat
előíráĺyzatára.
- A Százszotszép Napközí otthonos ovoda 72100-rc cím mfü<jdési finanszitoztsi
bevételen bęlliI az írányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jőváírása _ önként vá||a|t feladat _ elóirányzatańI 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnanszirozási bevételen belĹil az iráĺyitőszervi támoeatásként folvósított támosatás fizetési
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szám|án történő jőváírása - kötelező feladat - eIőkányzatźra és ezzeI egyidejűleg a kiađás
munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájtrulási adó _ onként vállalt feladat _
előĺrányzatárő| 1.039,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaađőt terhelő jaĺulékok és szociális
hozzájźrulási adó _ kötelező feladat - eIőiráĺyzatára.
- Az onkormányzat 1i108-02 cím múködési ťĺnanszírozási kiadáson beliil az
irányítószcľvi támogatáskónt folyósított támogatás kiutalása - kötclcző feladat
eIőirányzatárőI 4I,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkĺjdési finanszíroztsi kiadáson belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított tźtmogatźs kiutalása - önként vállalt feladat -
e|őirtnyzatára.
- A Koszoľú Napközi otthonos ovoda ]2I00-I3 cím múktjdési finanszírozźsi bevételen
belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számláĺ töľténő jőváírása
_ kötelező feladat - előkányzatźlrő| 41,0 e Ft-ot átcsoportosít a múkĺjdési finanszírozási
bevételen belül az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|án történő
jővtfuása - önként vállalt felađat - előírányzatára és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót
teľhelő jarulékok és szociális hozzźĄfuiási adó _ ktjtelező feladat _ előirźnyzatárőI4l,O e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzajźtru|ási adó _ onként
vállalt feladat _ eIőirányzatáĺa.
- Az onkoľmányzat 11108-02 cím mfücjdési ťlnanszirozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
e|oirźnyzatfuőI 28,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési finanszírozásí kiadáson belul az
írźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása _ önként vźůIat feladat -
e|őirányzatára.
- A Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 72I00-I2 cím mfüödési finanszírozási
bevételen belnl az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizętési szám|źn tĺjrténő
jőváírása _ kötelező feladat _ e|oirányzatáľőI 28,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési
ťĺnanszírozási bevételen belĹil az irányítőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési
szźlm|źlĺtĺ jľténő jőváírása_ĺinkéntvźl|Ia|tfeladat_előirtnyzatźna.
- A Hétszínvírág Napközi otthonos 72I00-I2 cím kiadás személyi juttatás, ezen beliil a
törvényi illetmények _ kötelező feladat _ előiľányzatárőI 226,0 e Ft-ot átcsoportosít a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó _ kötelező feladat _ eloirźnyzatźlra
198,0 e Ft-ot a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vállalt
feladat _ eloirányzatáta 28,0 e Ft-ot.
- Az onkormányzat 11108-02 cím műkođési ťĺnanszírozási kiadáson beltil az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vti|alt feladat -
e|őfutnyzatźlrő| 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a múködési finanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatźs kiutalása kötelező feladat
e|őirtlnyzatźra.
- A Szivárvttny Napkozi otthonos ovoda 72100Ą1 cím műkodési ťlnanszitozási
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálr/'źn történő
jőváirása - önként váIIaIt feladat - e|őirányzatźrőI 366,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkĺjdési
ťtnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlm|án történő jőváírása - kötelező feladat _ e|oirányzatźna és ezze|' egyidejűleg a kiadás
munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vá||alt feladat _
előirányzatáÍó| 366,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadőt terhelő járulékok és szociális
hozzájźtu|ási adó - kötelező feladat _ eloirtnyzatáľa.
- A Szivárváĺy Napkcizi otthonos ovoda 72I00-I1 cím kiadás személyi juttatás ezen
beltil törvényi illetmények _ tjnként vállalt feladat _ előiľányzatźlrő| _ 26I,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó _ önként váIIa|t
feladat - e|őir ány zatát a.
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- Az onkoľmányzatkíađás 11108-02 cím működési finanszírozásí kiadáson belul az
irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként vállalt feladat -
eIőlrányzatárő| 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési ťtnanszirozási kiadáson belül az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
előirányzatára'
- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72100-14 cím műkĺjdési ťrnansziľozásí
bevételen belul az iĺáĺyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számIán torténő
jőváírźsa - önként vállalt feladat - előirányzatźttőI 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnarlszírozási bevételen belül az írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési
szétml'án történő jőváírása - kcitelező feladat - előirźnyzatfua és ezze| egyidejűleg a kiadás
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájétrulási adó - önként vállalt feladat _
eloirányzatfuőI 276,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzźijáru|ási adó _ kötelezo feladat _ előirźnyzattlta.
- A Gyerekviľág Napközi otthonos ovoda 72100-05 cím kĺjtelező feIadat _ kiadás
munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtrulási adó eIőirźnyzatáÍő| f48,0 e Ft-ot
átcsoportosit a szeméIyi juttatás, ezen beIül a törvényi illetmények eloirányzatára.
- Az onkormányzat 11108-02 cím múködési ťĺĺanszírozźsi kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
e|óirányzataIól 109,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkodési finanszirozásí kiadáson be|il az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatts kiutalása - önként vállalt feladat _
e|őirányzatáĺa.
- A Katica Napkĺizi otthonos ovoda _ Bölcsőde 72t00-I6 cím működési fĺnanszirozćsi
bevételen be|i| az irányítőszervi támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési számlźtn tcirténő
jóváírása _ kötelező feladat _ előiranyzatfuő| 109,0 e Ft-ot átcsoportosít a mrĺködési
ťlnanszírozási bevételen beliil az írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlmltn történő jővt.ŕ'rźsa _ onként vállalt feladat _ előfuányzatára és ezze| személyi juttatás

ezen beltil a törvényi illetmények - kötelező fe|aďat - előirźnyzatárőI 109,0 e Ft-ot
átcsoportosít a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájálrulási adó _ önként vállalt
feladat - elóftányzatźra, valamint személyi juttatás ezen belül a tcirvényi illetmények -
kotelező feladat _ e|oirźnyzatőĺőI816,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájaru|ási adó - kötelező feladat _ előírányzatára.
- Az onkormźnyzat 11108-02 cím működési ťlnanszírozási kiadáson belül aZ
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező feladat
e|őirányzatáÍő| 25,0 e Ft-ot átcsoportosít a múködési finanszírozási kiadáson beli| az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított tźlmogatás kiutalása - önként vá||a|t feladat _
eloirtnyzatára.
- A Kincskereső Napktizi otthonos 72|00-06 cím működési finanszirozási bevételen
be|i| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|ttn tcjľténő jőváírása

- kötelező feladat - előirányzatárő| 25,0 e Ft-ot átcsoportosít a műkcidési ťlĺanszírozási
bevételen be|ul az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźtĺrlán töľténő
jőváítása - önként váIIaIt feladat - előiľányzatára, és ezzeI egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás elóirtnyzatán belül a törvényi illetmények - kötelező feladat _ e|ofutnyzattlrőI25,O e

Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźrulási adó _ önként
vállalt feladat - e|őirányzatára, valamint a személyi juttatás ezen beltĺl töľvényi illetmények -
kötelező feladat _ előirźtnyzatáĺől- 31 1,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő jáľulékok és
szociális hozzájáru|ási ađó - kĺjtelező feladat _ e|oirtlĺyzatára.
- Az onkormányzat 11108-02 cím múkodési ťlĺanszírozási kiadáson belül az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező feladat
előírányzatárol 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési finanszírozási kiadáson belül az
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fuányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként váIIaIt feladat -
eloirźnyzatára.
- A Pitypang Napkozi otthonos 72L00-Ą5 cím műkodési finanszirozási bevételen belül
az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťĺzetési szám|áĺ töľténő jővtirása -
kötelező feladat - előirányzatárőI 66,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺkodési ťlĺanszírozási
bevételen be|u| az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmIán történő
jőváírása * cjnként vállalt feladat _ e|oirányzatára, és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás elofutnyzatan belül a törvényi illetmények - kötelező Í.elađat _ e\őirányzaÍátőI66,0 e
Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő jaĺulékok és szociális hozzájttrulási adó _ onként
vállalt feladat - e|őiľányzatźna 59,0 e Ft-ot, a személyi juttatás, ezen belül törvényi
illetmények - önként vállalt feladat _ eIőírányzatára 7,0 e Ft-ot, valamint a személyi juttatás
ezen belül törvényi illetmények _ kötelező feladat - e|őkźnyzatétrőI255,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozztĄőĺu|ási ađő kötelező feladat
előirźtnyzatára.
- Az onkormányzat kiađás 11108-02 cím mrĺködési finanszírozási kiadáson belül az
irányítőszewí támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelező feladat
eIőirényzatárőI I.879,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési finanszírozási kiadáson belül az
írányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - onként vállalt feladat -
e|őirányzatára.
- A Napsugár Napkcizi otthonos ovoda 72100-09 cím mfüödési ťlnanszírozási
bevételen belĹil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tĺímogatás fizetési szám|źn tĺjrténő
jőváírása - ktjtelező feladat - eIoirányzatát243,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źn történő jőváirása
- önként vállalt feladat - e|őírźnyzatát 3I7,0 e Ft-tal megemeli és ęzzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás' ezen beliĺl a törvényi ílletmények - kĺjtelező feladat _ e|oirźnyzatát200,0 e
Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺĺrulékok és szociális hozzájárulási adó _ kote|ezó feladat -
e|őirźlnyzatát 43,0 e Ft-tal, a személyi juttatás, ezęn belül a törvényi illetmények - ĺjnként
vá|Ia|t feladat - előirányzatát 70,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális
hozztljtruLási ađó _ ĺjnként vállalt feladat _ elóírányzatźLtz47,0 e Ft-tal megemeli.
- A Hétszinvirág Napközi otthonos ovoda 12100-|2 cím működési finanszírozźsi
bevételen belül az irźnyítőszerví tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő
jőváirása - kcjtelező feladat _ előfutnyzatátLŁ3,O e Ft-tal, a működési ťtnaĺszítozási bevételen
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számIźn tcirténő jővétfuása

- ĺjnként vállalt feladat _ e|őirźnyzatát 317,0 e Ft-tal csĺjkkenti és ezze| egyidejrĺleg a kiadás
személyi juttatás, ezen beliil a tĺiľvényi illetmények _ ktjtelező feladat - e|őirányzatát 200,0 e
Ft-tal, a munkaadót teľhelő jaľulékok és szociális hozzájárulási adó _ kötelező feladat _
előirányzatát 43,0 e Ft-tal, a személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények _ cinként
vźilalt feladat _ előirányzatát 70,0 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jĺírulékok és szociális
hozzájárulási adó - önként vállalt feladat _ e|őfuányzatátL47,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Szźzszorszép Napközi otthonos ovoda 72l00-rc cím - önként váIIaIt feladat -
műkodési ťĺnanszirozási bevételi e|óiráĺyzatán belül az futnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás ťĺzetési sztlmltn t<jrténő jőváírása e|oirányzatát és a kiadás munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirényzatátI.16l,0 e Ft-talmegemeli.
- A Koszorú Napkĺizi otthonos ovoda 72I00-I3 cím _ kötelező feladat - működési
ťlnanszírozási bevételi e|oirtlĺyzatán belül az irányítószervi támogatásként folyósított
támogattĺs ťlzetési szám|án történő jőváirása e|őirźnyzatát és a kiadás személyi juttatás, ezen
belül a törvényi illetmények e|őirźnyzatát 1.235,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Szivárvány Napközi otthonos ovoda 72IO0-I1 cím múködési ťtnaĺszírozási
bevételen belül az ktnyítőszeľvi tiímogatásként folyósított támogatás fizętési sztnrián tĺjrténő
iőváírása - kötelező feladat _ e|óirźnyzatát 74.0 e Ft-tal. a mĺĺködési finanszírozási bevételen
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beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás ťrzetési szźm:/rán történo jőváírása
_ önként vállalt feladat - előiĺányzatát 98,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó - kötelező feladat _ e|óirányzatát
74,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - önként vállalt
feladat _ eIóirányzatát99,O e Ft-tal megemeli.
- A Gyerekvirág Napktizi otthonos óvoda 72I00-O5 cím _ kötelező feladat - mfüödési
ťtnanszírozási bevételen belül az fuányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztlmláĺ tciľténő jőváírása eIőfuányzatźLt 789,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a torvényi illetmények eloírányzatát789,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 12100-08 cím _ kötelező felađat - műkĺjdési
ťĺnanszirozási bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírása e|őirányzatát I57,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás
munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájáĺulási adó előiráĺyzatát 157,0 e Ft-tal
csökkenti.
- A Mesepalota Napkozi otthonos óvoda 72|OO.I4 cím működési finanszírozási
bevételen belül az irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számltn történő
jőváírása_ kĺjtelező feladat _ e|őirányzatát 545,0 e Ft-tal, a működési finanszírozási bevételen
beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźmlán tĺjrténő jőváírźsa
_ cjnként vállalt feladat - elóhányzatát 303,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás
személyi juttatás, ezen belül a törvényi illetmények _ kĺjtelező feladat - előirźlnyzatát 388,0 e

Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄártlási adó - kötelező feladat _
e|oirányzattú _ I57,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó -
ĺjnként vállalt felađat - e|őiányzatát3)3,0 e Ft-tal megemeli.

|'6.ĺ ASzźnaďos úti Pitypang óvoda kciltségei aza|ábbíak:

Az óvodai kapacitásbővítést célzó beĺuházźsoktźlmogattsárakiirtpá|yázatrabenyújtott igény
során a Képviselő-testĹilet összesen 187.500.000,- Ft sajátfedezetet biztosított a kivite|ezésre
a7212015. (Iil.19.) számú'hatźnozatában. A pźiyázott összeg 130.000.000,- Ft volt, mely nem
keriilt megítélésre.

2015 novembeľére jogerős építési engedélyes terv birtokában, 2075-ben megindítható a
kivitę|ező kivá|asztástlra irányuló kozbeszerzési eljárás, melynek a fedezetének a
biztosítźsához további 130.000.000,- Ft fedezet szükséges. Fedezetéül 7.000,0 e Ft összegben
a Tĺjmő utcai óvoda felújítás e|oirányzata,28.290,0 e Ft összegben a Koszorú utcai óvoda
felújítási e|őírányzata ( ez éľintett óvodfü 2015. évi felújítása elmarad) és 94.710'0 e Ft
<isszegben a 11602 cím lakóház műk<jdtetés várható maradványainak elóirányzata.

- Az onkormĺányzat kiađás 11601 cím - cjnként vállalt feladat _ fetújítási
előirtnyzatán beltil a Tömő utcai óvoda felújítási e|oirźnyzatárőI 7.000,0 e Ft-ot, a Koszorú
utcai óvoda felújítási e|óirtnyzatárő| 28.290,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím -
kote|ezó fe|ađat _ beruhźnási előirányzatán beltil a Pitypang Százađos úti óvoda építés
e|óirányzatára.

- az onkoľmtnyzat kiadás 11602 cím _ ĺjnként váI|a\t feladat _ dologi előitźnyzatźn
be|il az épiiletek közösségi há|őzatźnak áLtalakítása 10.000,0 e Ft előiranyzatát, a felújítási
elofuźnyzatán belül a MAV telep elektromos héll'őzat és viz csatornahálőzat fe|,Ĺtjítása

e|óhźnyzatarőI 25.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező feladat -
bervházási előfutnyzatan beliil a Pitypang Sztzađos úti óvoda építés előirtnyzatőĺa.

- az onkormtnyzat kiadás 11602 cím _ kötelező feladat - dologi előirányzatán beltil
az a víz-csatoma előirányzattlről' 35.000'0 e Ft-ot, a szemétszá'I|itźs, kéménysepľés
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előirányzatárő| 15.000,0 e Ft-ot, aZ időszakos érintésvédelemi, ĺĺzvédelmi feladatok
eIőirányzatáról 5.000,0 e Ft-ot, a társasházi közos ktg. előirányzatátőI 4.710,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kladás 11601 cím - kötelező feladat - bertházási előiľanyzatźn belül a
Pitypang Százados úti óvoda építés e|oirźnyzatára.

|7./A Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítáSát a Jőzsefvtĺosi Gazdálkodási Kozpofi Zrt-
vel külön támogatási szerződés keretében javasolt lebonyolítani és megvalósítani, ezért az
onkormĺínyzat költsé gvetésének módo sítása sziikséges.

- Az onkormĺínyzatkiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felújítási e|őírányzattn
belül a Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás elóirányzatárő| 150.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a felhalmozási célú támogatásokáI|anháztaľtáson kívĹilre előirányzatáĺa.

18./ A Futó u. 27. épület homlokzat felújításaľa biztosított e|ofuányzat 8.000,0 e Ft
kiegészítése szükséges 8 đb |akás gázvezeték bevezetése érdekében. A homlokzat felújítás és
gźzbevezetés bonyolítást a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel külön támogatási
szerzőđés keretében kívanja aZ onkoľmányzat végrehajtani, ezért az onkormányzat
kciltségvetését módosítani sziikséges. A többletkĺjltségek fedezetéül a Tĺjmő utcai óvodaéptilet
felújítási előirźtnyzatát jelöli meg, miután az ővoda felújítása 2015. évben elmarad.

- az Önkormányzat kiađás 11602 cím _ tinként vállalt feladat _ felújítási előirźnyzatan belül a
Futó u. 27. épület homlokzat felújítás e\őirźtnyzatát f5.400,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
f e|ha|moztlsicélútámogatásoká||aÍnháztaľtásonkívülree|óirányzatára.

- Az onkormányzat kiađás 11601 cím - önként vá||a|t feladat _ felújítási e|okányzatán
belül a Tömő utcai óvoda felújítási e|őirźnyzatáról 8000'0 e Ft-ot átcsoportosit a 11602 cím -
ĺinként váIIaIt feladat - felhalmozási célú támosatások á||amhánartáson kíviilre
előirtnyzatźlra.

t9.l A Gutenbeľg ténhźniowosi rendelő felújítási előirźnyzatának kiegészítése 30.000,0 e Ft
ĺisszegben szifüséges, miután elkészült a kiviteli tervek alapján az árazott költségvetés és a
kĺiltségvetéskor becsült összeg lett megteÍvezve. Fedezetéül a Tömő utcai óvodaépület
felújítási e|óirányzatát jelöli meg, miutánaz ővođa felújítása 2015. évben elmarad.

- Az onkormtnyzat kiadás 11601 cím - önként vá|Ia|t feladat - felújítási e|oirtnyzattán belül
a Tĺjmő utcai óvoda felújítási e|őirtnyzatáľól 30.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a GutenbergÍéri
hazi orvo s i rende l ő felúj ítási e|őír ány zatźr a.

Kiivetkező évekre előzetes kiitelezettségvállalások

|.l 20|6. jaĺutt I. - 2019. december 31. kĺjzötti iđősza\ĺľa évi nettó 20.000,0 e Ft összegig
vaĺosmaľketing tevékenységre javasolt az előzetes több éves kötelezettségvá||alás. . A
tevékenység bonyolítására javasolt a Józsefiĺiíĺosi Közösségeiéľt Nonprofit Zrt, I<fieIolni. Igy
2016' évtőI a költségvetési fedezetet a Zrt. kompenzációs támogatása keľetén belül az
onkoľmany zatnak b iao sítani.

2.l Az onkormĺĺnyzat aPo|gármesteri Hivatal és a nemzetiségi tinkormányzat helyiségeinek
takarítási feladatait 2015. október I napjátő| - 2020. szeptember 30. napjáig a Józsefváľosi
Gazdá|kodási Kcizpont Zrt-ve|kívánja ellátni, szerződést kotni. Ezétt szikséges 2015. évben
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aZ Önkormányzat és a Polgáľmesteri Hivatal költségvetésének módosítása, valamint 2016.
januźlr I-tőI -2020. szeptembeľ 30-ig évenként bruttó I4'94I,2. e Ft ĺjsszegig az előzetes
kcitelezettségvállalás. Az előzetes kötelezettségvállalás fedezetétil évenként az onkoľmányzat
saját és adóbevételeit jelöli meg.

A módosítás' átcsoportosítás a feladatellttás váItozása miatt

- A címĺend kiegészül a 11601-04 címmel Polgáľmesteri Hivatal és nemzetiségi
önkormányzatok helyiségeinek takarítása elnevezéssel.
- Az onkoľmanyzat kiadás 1 1 108-02 cím - kötelező feladat - mtĺködés i ťlnanszírozásí
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása eIóirányzatárőI
3.735,3e Ft-ot átcsoportosít a 11601-04 cím kötelező feladat dologi kiadások
e|őirányzatára.
- A Polgármesteri Hivatal I220I-04 cím - kötelező feladat _ mfüödési ťĺĺanszírozźsi
bevételen belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési szźtmItntörténő
jőváirása e|őirtnyzatźi és a kiadás dologi előirźnyzatát 90,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Polgáľmesteľi Hivatal I220I-0I cím _ kotelező feladat - működési finanszirozási
bevételen be|n| az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźntĺjľténő
jőváírźsa elóirćnyzattt és akiadás dologi e|őirányzatát3.645,3 e Ft-tal csĺjkkenti.

3./ f0I6. janutlr 01-től 2016' december 3l-ig terjedő időszakĺa' Jőzsefvźľos kĺiĺerĹiletein a
park-és fasorfenntartási munkálatokhoz szükséges koltségek fedezetéľe nettó 75.000,0 e _Ft,
bruttó 95'250,0 e Ft összegű előzetes kĺjtelezettségvá|Ialás szfüséges, azért, hogy a
Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt. a kozbeszerzési e|jáĺás megindítsa. Az előzętes
kötelezettségvállalás fedezetéül évenként az onkormtnyzat saját és adóbevételeit jelcili meg.

4.l A Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék vezetője a közfoglalkoztatottak munkaügyi
feladatainak e||átásźhoz a fenntaľtóhoz I fő hatfuozat|arĺ idejű engedéIyezeÍt létszámemeléssel
fordult. A létszámemelés időpontja 2015. október 1. havi illefinényét javasolt a
kĺizalkalmazotti táb|a Fl7 kategőria cisszegében meghatźnozĺi. 2015. évre az intézmény a
létszĺímemelés többletköltségét aZ éves bérmegtakarításábőI ťlnanszitozza, azoĺlban a
kĺjvetkező évekĺe az onkoľmźnyzatnak a tartós műkcjdési kötelezettségvállalása sztikséges.
Évenként az önkormányzati fonásból a létszámemelés költsége u zoĺs. bértábla és a
cafateriźxal egyiitt 2.448,0 e Ft. A taľtós működési kĺjtelezettségvállalás fedezetéül évenként
az onkoľmáĺyzat saját és adóbevételeit jelöli meg.
Az iĺtézmény engedéIyezett \étszáma 184 foľől 1 85 fore módosul, ebből l fo határozott idejiĺ
2016. december 31-ig, továbbá ezen belril a kotelező feladatok engeđé|yezett álláshelye
180fő. Az engeđé|yezett álláshelyeken beliĺl szakalkalmazottak létszttma I19 fő, egyéb
a|kalmazottak szźtma 66 fo

il. A beterjesztés indoka
A kĺiltségvetésről szóló önkotmányzati rendelet módosítása a Képviselő-testiilet át nem
nlházhato hatásköréb e l.arto zLk.

ilI. A dtintés célja' pénziigyi hatása
A költségvetés elfogadását követően hozoít képviselő-testületi döntések, átrvhźnott
hatáskcjrben hozoÍt módosítások, e|oiráĺyzat átcsoportosítások, az évkozi gazdasági
események, támogatások miatt indokolt a kĺiltségvetési rendeletet a I. fejezetben
r ész|etezetÍek szerint mó do sítani.
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Az e|i5zetes kcjtelezettségvállalásokat a következő évek koltségvetésénél ťrgyelembe kell
venni. Az e|őzetes kötelezettségvállalások fedezetéül évenkért" az onkormanyzat saját és
adóbevételeit jelöli meg.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testĺilet az ĺjnkormányzati renđeletet az á||anháńartásľól szóló 20II. évi CXCV.
törvény 34. $ (5) bekezdése, a Magyarország helyi ĺinkormányzatairőI sző|ő 2011. évi
CL)o(Xx. törvény 42. 5 I. pontja alapjáĺhozza meg.

Kérem az önkoľmányzatí rendelet éshatátozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.l a) az onkormanyzat2}Ií.januaľ 1. napjától _2019. decembeľ 3I.napjáigváľosmaľketing
tevékenységre _ ĺinként vállalt működési kiadás - évenként nettó 20.000,0 e Ft - 4 éwe
cisszesen bruttó 101.600,0 e Ft - összegig, e|ózetes kotelezettséget vállal.
b) az a) pontban foglalt tevékenység bonyolítástra a Józsefuáľos Közösségeiért Nonprofit
Zrt.-t jeloliki.

Felelős: Polgármester
Határiđő 20I 6.j anuár 0 1 .

2.l a) az onkormányzatz}Is. október 1. napjátóla Polgáľmesteri Hivatal takarítási felađataira
_ kĺjtelező feladat - a Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt-vel kívan szerzőđést kötni,
melynek időtartama 2020. szeptember 30-ig taľt. Az előzetes kötelezettségvállalás összege
évenként bruttó I4.94I,2 eFt.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺíridő : szerződéskötésre 20 I 5 . szeptember 3 0.

b) felkéri a Polgármestert a nemzetiségi önkormanyzato|<ka| kötött egyiittmrĺködési
megállapo dás módosít ásár a'

Felelős: Polgármester
Hatźriđ(5: 20l 5. november 3 0.

3.l az Onkormányzat 2016. január 01-jétől 2016. decembeľ 31-íg terjedő iđőszak<ra,
Józsefuaros kozterületein a park-és fasorfenntartási munkáIato|<hoz bruttó 95.250,0 e Ft
ö s szegben előzetes kötelezetts éget v áI|a|.

Felelős: Polgármester
Hatfuido : mindenkoľi éves kö ltségvetés tervezése, elfo gadás a

4.l a) Az onkoľmányzat a Jőzsefvźrosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett |étszźrnát 2015,
október 1 napjától 1 fővel munkaügyi feladatok e|Iźtására 1 fovel megemeli, béľkeretét a
közalkalmazotĺí táb|a Fl7 kategória összegében meghatátozza meg. Az intézmény
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engedéIyezętt |étszáma 184 főről 185 főre módosul, ebből I fő batározott idejű 2016.
december 3 l-ig, továbbá ezen beltil a koteIező feladatok engedélyezett álláshelye 180 fő. Az
engedélyezett álláshelyeken belül a szakalkalmazottak |étszáma II9 fő, aZ egyéb
alka|mazottak száma 66 fő

Felelős: Polgáľlrresteľ, költségvetési szeľv vezetője
Határiďő: 201 5. október 0 1 .-j étől folyamatos

b) 2015. évre a létszámemelés tobbletköltségének fedezetéül a Jőzsefvárosi Egyesített
Bölcsődék 2015. évi bérmegtakarítását jelöli meg.

Felelős : költségvetési szerv vezetoje
Hatáľidő: 2015. október 01.-től folyamatos

c) az a) pontban fogtaltak miatt az Önkormányzat tartós mfüödési kötelezettséget vállal mely
2016. évtől megkozelítoleg évenként 2.448,0 e Ft összeget jelent a 201.5. évi jogszabályok
a|apján.

Felelős: Polgármester
Hataľidő : mindenkoľi költsé gve tés tew ezés e, el fo gadása

5. ta) a hattrozatban foglalt előzetes kötelezettségvállalások fedęzętétil az onkormányzat a
kovetkező évek évenkénti saját és adóbevételeit jelöli meg.
b) felkéri a Polgármestert, hogy hatarozatban meghatározott évek költségvetésének
ter v ezésénéI a határ o zatb an fo glaltakat Ve gye f i gye l embe.

Felelős: Polgáľmester
Hatźtridő : évenkénti költségvetés tervezése és elfo gadása.

A dłintés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteľi Kabinet, Jegyzői Kabinet,
Gazdá|kodási Ügyosztźiy, Pénzugyi ÜgyosztáIy, Jőzsefuaľos Közösségeiért Nonpľoťlt Zrt.,
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt, Városfejlesztési lrođa, Jőzsefvźtrosi Egyesített
Bölcsőde

Budapest, 2015.június 09.

Tiiľvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
pevébeq ýp megbizátsábýt:

k ,jb,fuV f*'Łą
dr. Mészár Eľika

a|jegyző 
2015 

''LPI

Dr. KoYsis Máté

Üg.
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Szociá|is ágazatipótlék kiegészítés 20l5. vtl-l1 hó
eIszámo|ási köte|ezettség 2015. december hó

elóterjesztés III/1 4. pontj ahoz

ezer forintbaĺ

intézmény
megnevezése

ilm szemó|yi iuttatás

munká|tatĺít terheIő
járu|ékok és szociá|is

hozzájárulási adĺí

osszesen

meglegyzes

)sszesen

feladat megnevezése
kłiteIezŕĺ iinként kötelező łinként kłiteIező 5nként

Katica Ovoda -
Bölcsőde 7f|00-r6 222'Í 60, I f82.9 0.c

7. hónap
282.9

Egyesített Bolcsődék
40 1 00-02 1 655,i l12.8 447,A 30-4 2102;7 r43.2

7- hónap

EgyesÍtett Bolcsődék
40 l 00-02 7 513.t 451.f f 028.3 tft. 9 s4f.2 5'7f.8

8-9-l0-1 1.hónap
Katica Bölcsődéve|
esvütt t2360,9

Józsefvárosi Szociális
Szolgá|tató ós

Gyermekjó|éti
Kłizpont

0,c 0.0

l l. hónap

l8 ló7'c
Lélek pr 40101 0.0 788.5 213.0 0.c 1 001

CSSK' népkonyha,
intenzív családmest 4010f 4 638.5 33 l.s 1252.5 89.s s 891.C 4f1.C
GYEJO 40103 2 970.0 0.( 802-0 3 77f .C 0.0

szoc.étt hazi
;egítsémvúitás 40104 1 435,0 16,5 387 _5 ^< 182f.5 ft.0
Nappali Ellátas 40105 1910.s 0.( 515 f 426'Ĺ 0.c

Idősek Atrneneti
C)tthona 40106 89f.4 0.( 241.4 1 r33.C 0.c

Ielzőrendszeres házi
lesítsésnvúitás 40107 0.0 zr7,5 0.0 s9.0 0.c f76.5

Syermekek Atrneneti
Jtthona 40108 1 104.i 0.( 298,4 140f.: 0.c

Osszesen 22 34f.t 1 9ĺ8.{ 6 031.9 518,0 28 374.8 2 $6.4 30 810,8



Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkormányzat Képviselő-testiiletének

a 201.5. évi ktiltségvetésrőI sző|ő 6/2015. (II.20.)
tinkormánvzati ľendelete

l.$ A Rendelet 2. $-a helyébe a k<jvetkező
rendelkezés |ép:

,,f . 5 a) költségvetési bevételeit |9.6|4.348,4. e
Ft-rő| 19.745.084,0 e Ft-ra,

á) költségvetési kiadásait 24.549.f0|,4 e
Ft-rő| f4.67 9.937,0e Ft-ra,

c/ koltségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) műk<jdési bevételeit 1'6.091.234,9. e Ft-ról
16.185.970,5 e Ft,
e) műkodési kiadásait 18.738.134,2
18.61f.947,3 e Ft-ra,
f) mĺĺködési bíányźń 2.646.899,3
2.4f6.976.8 e Ft-ra.

e Ft-ról

e Ft-ról

g) miĺködési ťlnanszírozási bevételeit
8.9L4.07I,9. e Ft-ról 8.777.397,8 e Ft-ra,
h) működési finanszírozási kiadásait
5.524.253,9 e Ft-ról 5.387.579,8 e Ft-ra,
i) műkodési ťlnanszírozási bevételi többlete
3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.523.|13,5 e Ft-
ľól 3.559. l 13,5. e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 5.81 I.067,2e Ft-rő|
6.066.989,7. e Ft-ľa,
l) felhalmozási hiányát 2.287.953,7. e Ft-ról
2.507 .876,2 e Ft-ľa,
m) felhalmozási ťlnanszírozźĺsi bevételeit
1.658.096'1 e Ft-ról 1.658.691'1 e Ft-ra,
n) felhalmozási ťlnanszírozási kiadásait
1 13 .06 1 

' 
l e Ft-ról ||3 '656,I e Ft-ľa,

o) felhalmozási flnanszírozási többlętet
1.545.035,0e Ft,,
q) irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás összegét 5.637.3|5,0 e Ft-ról
5.50I.235,9 e Ft-ľa, kerületen belüli
duplázódás összege 1.955.82l,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási e|őirányzatát
f2.593,380,4 e Ft-ról ff .724.|16,0. e Ft-ľa

módosítja.''

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefoáľosi
Onkoľmányzat Képvĺseló-testiiletének

.....ĺ2015. (.... ...) łinkormányzati rendelete

af0t5. évi ktiltségvetésľől sző|ő 61201'5. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáľól

i.s A Rendelet 2. $-a helyébe a következő
rendelkezés Iép:

,,2. 5 a) költségvetési bevételeit |9.745.084,0 e

Ft-ról 19.786.658,8 e Ft-ľa,
ó/ költségvetési kiadásait f4.679.937,0e

Ft-rő| f4.72i.51 l,8 e Ft-ra,
c) költségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) míĺködési bevételeit 16.l85.970'5 e Ft-ról
16.f66.241,9 e Ft-ra,
e) mtĺködési kiadásait |8.6|f.947,3 e Ft-ról
18.310.341,4 e Ft-ra,
f) működési hiźtĺyát f.4f6.976,8 e Ft-róI
2.044.099,5 e Ft-ra,
g) mĹĺködési finanszírozási bevételeit
8.777 .397,8 e Ft-ról 8.3f0.649,3 e Ft-ra,
h) miĺködési ťlnanszíroztsi kiadásait
5'387.579,8 e Ft-ró| 4.930.831,3 e Ft-ľa,
i) működési finanszíľozási bevételi többlete
3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.559.l13,5. e Ft-
rő| 3.5f0.416,9 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.066.989,7. e Ft-ról
6.4I1.Í70,4. e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 2.507.876,f e Ft-ról
2.890.753,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási finanszíľozási bevételeit
1.658.691,1 e Ft-ľól I.62I.|28,6 e Ft-ľa,
n) felhalmozási ťlnanszírozási kiadásait
II3.656,I e Ft-ról 7 6.093,6 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletet
1.545.035,0e Ft,
q) irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás összegét 5'50|.235,9 e Ft-róI
5.006.9f4,9 e Ft-ra, kerületen beltili
duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási e|őirźtnyzatźú
2f .7f4.I16,0. e Ft-rő|22.765'690,8 e Ft-ra

módosítja.''

2. $ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2.
melléklete lép.
3. A Rendelet 3. melléklete helvébe e rendelet 3.
melléklete lép.
4' A Rendelet 4' melléklete helvébe e rendelet 4.



melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendęlęt 5.

melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6.

melléklete lép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7.
melléklete lép.
8' A Ręnĺle|ęt 8. męlléklete helyéhe ę ręndęlęt 8'
melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9.

melléklete lép.
i0. A Rendelet l0. melléklete helyébe e rendelet
l0. melléklete lép.
1 l. A Rendelet l 1. melléklete helyébe e rendelet
1 1. mellékIete lép.
12. A Rende|et If . melléklete helyébe e rendelet
i2' melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet
13. melléklete lép.
14. A Rende|et |4. melléklete helyébe e rendelet
14. melléklete lép.



Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkormányzat Képviselő-testületének

.......12015. (.... .....) łinkoľmányzati rendelete

a20|5. évi ktiltségvetésről sző|ő 6lf015. (II.20.) önkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuárosi onkoľmáĺyzat Képviselő-testtilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatátozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatźrozott felađatkorében eljáľva a
következőket rendeli el:

1. s A 2015. évi koltségvetésről szőIő 612015. (II.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

képvi selő-testület az önkoľmány zat 20 I 5 . évi ko ltségvetésének,r2. $ A
a)
b)

c)
d)
e)

Í)
Đ
h)

Đ

i)
k)

a
m)
n)
o)

p)

költségvetési bevételeit
költségvetési kiadásait
költségvetési hianyát
működési bevételeiĹ
múködési kiadásait
mfütidési hitnyát
mfü ö dési ťlnanszít ozási bevételeit
műkö dé si ťlnanszít o zás i ki adás ait

felha|mo zźls i b evételeit
felha|mo zás i ki adás ait
fe|ha|mozási hianyát
fe|ha|mozási fi nanszírozási bevételeit
fe|halmozźlsi fi nanszíro zás i kiadás ait
fe|ha|mo zási fi nans zíľo zás i tĺjbbletét

19.786.658,8 e Ft-ľa
24.72|.5|1,8 e Ft-ľa,
4.934.853,0 e Ft-ra,

16.266.24I,9 e Ft-ľa,
18.310.341,4 eFt-ra,
2.044,099,5 e Ft-ľa,
8.320.649,3 e Ft-ra,
4.930.831,3 e Ft-ra,

3.520.416'9 e Ft-ľa,
6.411.170,4 e Ft-ra,
2.890.753,5 e Ft-ra,
1.62I.If8,6 e Ft-ra,
76.093,6 eFt-ra,

1.545.035.0 e Ft-ra.

működési ťlnanszírozási bevételi t<jbblet 3.389.818.0 e Ft-ľa.

iranyító szervi támogatásként folyósított támogatás összegét 5.006.924,9 e Ft-ra,
kerületen belüli duplázódás összegét 1.955.821,0 e Ft-ra,

q) ĺettősított bevételi és kiadási e|oirźnyzatźÍ 22.765.690,8 e Ft-ra
módosítja.''

2. s 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.

2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete Iép.

3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e ľendelet 8. melléklete lép.



9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

l 1. A Rendelet 1 1. melléklete helyébe e rendelet 1 l. melléklete lép.

12. A Rende|et |f . melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet l3. melléklete lép.

14. A Rende\ęt |4. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 2015.szeptember 18. napjan lép hatályba.

Budapest, 20 I 5 .szeptembeľ

Danada.Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Nĺáúé
polgáľmester



INDOKOLAS

Áltatanos indoklás

Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének 2015. évi
költségvetésľől sző|ő 6lf0l5. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az
á||amházbrtásról szóló 2OII. évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott felhatalmazás a|apjána
képviselő-testi.ĺleti, az túrvhtroÍt hatáskcjrben hozoIt dontések, valamint az állami
támogatások, gazđasági események és egyéb dontések miatt vált szfüségessé.

azl.$-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult koltségvetési kiadási és bevételi
fő o s sze geket, valamint azok b el ső l'zrtalmát határ ozza me g.

a2.$-hoz

Az előhźnyzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tętte sztikségessé.

a 3.$-hoz
HatáIyba léptető rendelkezés.



Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi k.i|tségvetésének címrendje

Ícndclet

'. 
mel|ékler

Cím
és a|cím

Megnevezés
Szenezeti e5lségh ez t^Ítozás

meghatározása
Ktitelező feIadatok

meghatározása
Onként vá||att feladatok

meghatáľozása

Á|lamigazgatási
feladatok

meghatáľozása

I:ĺo00d .l'; |..l ;|ńi-\éfÝíŕnśí {}nkoŕínániłai ' :..'''. ;". . .i]: .,.ł,'.!ł...'. . : .,, : -.' :.:l;.1"r.,-".1..'..-... i '!i.. 
.l!-!i%:..:.:,: ' , .,., ," .:....".1

,lIooQ:1 ,nj!,ĺ i.::ł,

u t0l Tisaséguiselók és bizottságok Polgámesteri Kabinet
tisaségviselók illetménye,

költségtérítése,

képüselök' bizottsági tagok
tisztoletdíja, költségtéńtése,

repÍezentáció, cafeteńa,
költsé8térítések, tisaségviselők

saját k€retei' Promóciós
ajándékok

lll02 Nęmzetkózi kaocsolatolĺ Poleámęsteń Kabinet Beruetközi kaDcsolatok

lll03 PR tevékenységek Polgámesteri Kabinet
kiadvfuyokkiadása, PR

tevékenységek, média fi gyelés'
honlap, online köaetĺtés

il t04 Kittintetések, kömeýallgatás Polgámesteń Kabinet

Helý rendelet alapján
kitiiltetésekhez jutalom

(köztisztviselöi' pedagógus,

szociális muka, Sęmelweis
napi, köaendvédelmi kitiintetés),

mĐkáltatói köIcsön

lll05 Tagsági đíjak és támogatások
Hmánszolgáltatási Ügyosztá|y,

Hmánkapcsolati Iroda

civil szervezetek, alaPítványok,
egyh źzak, e gyhźzi közösségek,

magánszemélyek,
sPortszeNezetek, egyesületek,

neroetiségi önkományztok
páIyáati támogatása,

Rendőrség, Katasztrófavédelmi
szeryezet nem szociális

ĺászorultsági támogatása,kivéve
ha önkományati

feladatellátásért kapnak
támogatást, Budapesti

onkományatok Szövetsége
tagsági díj,

lll06 uÍes

IIlO7 Tartalókok

l l 107-0 I Mfüödési cé| és általmos taÍtalék
Péuügyi Ü5'yosztály'

Költségvetési és Péuügyi
Felüweleti Iroda

ttt0'1-02 Felhalĺnoasi céltartalék
Pémügyi ÜryosaáIy'

Kôltségvętési és Pénzii8lŕi
Felüsveleti Iroda

IIIOS
Egúbfeladatok ( helyi adók'

m oqnłás a k. ĺónĺ ma rndpánv. s|h. I

I I 108-01 Hell és központi adók
Péuĺiryi Ügyosaály,

Adóüg'5'i Iroda

gépjáműadó, iparűzési
adó, telekadó,

idegenforgalmi adó'

adó, adóbĺrságok,

I I 108-02 Támogatások
Péuüý Üryosaály

Kóltségvetési és Pénzüeyl
Felügyeletí Iroda

költségvetési szeruek
felĺigyeleti szeľi kötelező
feladatra adott támogatása,

önkományat központi
költségvetési támogatásai

kötelező feladatra

költségvetési szervek felügyeleti
szervi önként vállalt feladatra

adott támogatása, önkományat
központi költségvetési

támogatásai önként vállalt
feladatra

t I 108-03 Egyéb feladadok
Polgámesteri Kabinet,

Jegyzői Kabinet
idegenforgmi adó

difftĺámogatása

I 1 r08-04 Kóltségvętési / vállalkozói mładvány

Pémĺgyi Üryosaály
Költségvetési és Pénzüý

Felüryeleti lĺoda'
Számüteli és Péuĺiwi lroda

Költségvetési /
vállalkozási maadvány

elszámolás kötelező
feladat

Költségvctési / vállalkozói
muadvány elszźmolás önként

vállalt feladat

t1200
okÍĺaísĹ köłaí'ívelődésÍ' Ífiílsági a spor{

feladatok

I l20t
olĺÍatáshoz' neveléshez kapcsolódó

feladatok
Hmánszolgáltatási U gy osaźl|y'

Hmánkapcsolati Iroda
óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek
ösztöndíj, tilulmánl veĺsenyek,
tankeÍiilettől átvállalt költségek

11300 Ś zo cżá Iís fel adaÍe lI átós

r l30l Szociális feladatok
Po|gámesteri és Jegyzői Kabinet
t{mánszotgáltatási Üryosĺály

Hmánkaocsolati Iroda

családok átmeneti otthoni

elhelyezése' 0-3 éves

korosztá|y áEneneti

otthoni elhelyezése,
pszichiátriai betegek

nappali ellátása

Józsefr árosi kártya' Idöstig]ŕi

Tmács működtetése,

TÁMoP páIyáZt, EU-s
adományok

tt302 iiÍes



Józsefváľosi onkormá nyzat
201 5. évi kö|tségvetésének címrendje

ľende|et

l' m€lléldeĺ

Cím
és alcím

Mcgnevezés
szeryezeti egységhez tartozás

meghatározása
Kötelező fe|adatok

meghatározása
Onként vátlalt feladatok

meghatáľozása

Államigazgatási
feladatok

meghatározása

I 1303 SzociáIis és Gyemekvéde|mi segélyck
Hulnánszol gáltatási Ugaosaály

Családtárnogatási Iroda

ĺendszeres,
lakásfemtaĺási,adósságcs

ókkęntô,
foglalkoztatáshelyettesítö'

rendkívüli élethelyzet
létfemtaÍtási'köztemetés,g

yógysrertámogatás

elsősök tánogatása utalvány
fomájában, téIi fiitési

támogatás,lakhatási kiadásohoz
kapcsolódó hátralékosok
támogatása' táboIođatási

támogatás, szülési támogatása

I t304 tires

I I4t)0 V-a'nl,L.ł-lźci fzln)

I l40l Patkolás-iiremeltetés
20l5. április l-től Gzdálkodási

Ugyosztaly'KlsÍaIu Kn.
te|jęs feIadat

I t402 Kömyezetvédelmi fe|adatok
20l5.03.0l.-től

uuoarKooasr uryosaaly
n<ĺvényvédelem

I 1403 Köaisaasáei feladatok
20l5.03.0l.-tól

uazoalKooasr ugyosualy
szelekív hulladékgyíijtés

t1404
Közterü|eti feladatok és térfi gyeló-

kmeraendszeĺ mfü <idtetése

20I5- 03.0l.-től
uuoarKooasr ugyosaary,

Közterület.felt! gryeleti Ügryosĺály

ztnkományat
rulajdonábm álló

közterületek hasaá|atám
vonatkozó sabályok,

díjak' térfig'ye|ő-

kmeĺaendszer
mfüödtetése

táÍsasházaknak közterĺilet.
fos|alási bevételbőI üssafizetés

I l40s KözviIágítás
20l5.03.0l.-től

uuoalKooasr uglosaaly
kuácsoný díszkiülágítás

I t406 Utkár miatti káľtérítés

Józsefo áĺosi Városüzelneltetési
SzoIgá|at kôaemfü ödésével

20l5.03.0l.-től a

Gazdálkodási Üryosaály

kártéńtés

Ű,40'1

Uj Te|eki Téri piac iizeme]tetése,

őstemeloi ideiglenes piacok ĺiemeltetése,
működtetése

20l5.03.0l.-tól
Gzdálkodási Ü6'yosaály

kisteme|ók, őstemelók
számáĺa éĺékesítési

lehetóség biaosítása, piac
mfüödtetési költsége

IISOO Va gło n a lakńs gazúílko dtźs

I l50l Lakásvásárlási támosatás
20l5.03.0l..tól

Uudalkodasl UB/osáa|y
helyi Iakásvásĺárlási

támogatás,

I 1502 Vag,yongzdálkodás
20l5.03.0l.-tól

ĺJuoaKooasl Ugyosualy

vagl/omal kapcsolatos
nyi|vrántaĺások, eljárási

ÄiiąÝ

I Ió00

Ô n kományzati tn laj don ú, vagl
résztulfljdon,i gazdnrígi lárcreĺigok által

vćgzett v lgl o ngazúź lko dás i źs
va sýon kezelés i feladato k

I t60t Tömvaryon kabutartása, fejlosztése
Kisfalu Kft és

20l 5.03.0 t '-tól
u&oaKooasl ugyosaay

baleset-é|tveszély
elhárítás'

narykďbmtartás,
akedálmentesítés

felúj ítások' páLlyláatok

I l60l-01
oktatási intéménl önkományatí
tulajdonú ingatlmok tżemęltetése,

femtartása, kďbmtaÍtása

20l5.06.0 t.-től Kisfalu Kft
uazoalKooasl uryosaaly

okatási intéméný
önkományati tulajdonú

ingatlmok
ĺizemeltetésével'
fęmtartásával,

kabmtaĺásával
kapcsolatos feladatok

cafeteria, sponpálya,
uszoda,iskolabusz, KLIK

I 160 l-02
Nevelési intéményi önkomrĺnyati
tulajdonú ingatlmok üzemeltętése,

femtartása. kďbĐtartása

2015.06.0 l.-től Kisfalu Kft
Gzdálkodási Ugyosnźiy

Nevelési intéméný
önkományati tulajdonú

ingatlmok
i\zemeltetésével'
femtaĺásávaI,

kďbĐtaÍtásával
kapcsolatos feladatok

cafateria



Józsefvárosi onkormányzat
20l 5. óvi költségvetésének címrendje

rendelet
l. me||ék|et

Cím
és alcím

Megnevezés
Szervezeti egységh ez tartozás

meehatározása
K.itelező í€ladatok

meghatározása
Onként vállalt fc|adatok

m€ghaŕáľozása

Államigazgatási
feladatok

meghatározása

I t60 t-03
Telepiilés-iżemeltetés' út.park

Gazdákodási Ügyosaály

uatk',járdák, PaÍkok,
fasorok fenntartása,

közösségi kertek, felújítások'
beruháások' kerületőĺség'

illágális szemétsállítás
feladatok' fapótlás

I t604-04
Polgámesteń Hivatal és neroetiségi

önkományatok helýségeinek takarĺtása

2015. októbęr l.től
Uuđa|kooast UgyosŤaly

Polgámesterí Hivatal és

neluetiségi
önkományztok

helýségeinek takrítása

I r602
lózsefoárosi Kisfalu Kft. által végzett üzlet

vagyomal kapcsolatos feladatok

Kisfalu Kft és

20l5'03.0l.-tő| Gzdálkodás
Ügryosaály

varyonbérbeadás,
kaĺbmtaĺás, épÍiletek

mfüödtetése
vagyonértékesítés, felújĺtások

I 1603 Coruin Sétmy Projekt

Polgármesteri Kabinet,
ąÉvs z.t,

20l5.03.0l'-től
uuoalKooasr uflosaalY

teljes projekt

I 1604 Magdolna Negryed Projek
Polgámesteri Kabinęt, REV8

Zrt, Kisfalu Kft, Főépítészi lĺoda
teljos prcjekt

l ló05 Rehabilitációk' fejlesaési projektek

Polgámesteri Kabinet,
Vĺáĺosfejlesztési és Föépítészi
Uryosztaly vďosteJlesáesl

Iroda, RÉv8 zÍt, Kisfalu Kft,
20 l 5.03.0 l..től Gzdálkodási

trdosuatv

tetjes pĄekt

11700 Esýéb feladatok

IITOI Hitel felvétel, tórlęsztések, kmatok
Péuügyi Uryosĺáý

Számviteli és Pénzüevi Iĺoda
teljes

1t702 Védelrni feladatok Jeryzőí Kabinet
katasznófáĺ< ęlleni védekęzéssel

összeffiggő feladatok

I 1703 Főépítészi feladatok
Városfejlesaésí és Főépítészi

Üryosaály
Főépítészi Iroda

helyí telepĺilésľendezési
teruek' kerületfejelsztési

koncepció,
tervtmacs

egyéb teruek, koncepciók

1t704 Egészségüý feladatok
Hmánszolgáltatási Üryosaály

Hmánkapcsolati Iroda

fogásati ellátás kiváltása,
privatizá|t háziowosok

helýség biztosítása,
helyiség kďbĐtaItása,
g1yemek egesaégügy

iigyeleti eIlátás,

privatiált házioruosok
rezsiköltségeilek áwá|lalása,

háziowosi rendelok felrijítása

il 705
Társashĺázak felújítási táÍnogatásai,

kölcsönei
20l5.03.0l.-től

umilKooasr ugyos4aly

Táĺsmház:k üssa és üssa nem
térítendő felújítási támogatásai,

gáaez.felújításhoz kölcsön
nuiitás naneloromam

l 1706-0 I
onkommyati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok

Hmánszolgáltatási Ügyosĺály,
Belső Ellátás,

20l5.03.0l.-től
Uudalkođasl UgyosaaIy'

va5ryonbiztosítás
SremÍink fénye (Comenius),

hőszoIgáltatás (RFV)

tt706-02 Önkományati e51yéb feladatok
PolgIĺmesteń Kabinet és Jegryzői

Kabinet

közbeszezési díja}, peres
ügyek, végrehajtási és

közétételi díjak,
bmkkôltsés

konywixgálat, egyéb szakértói
díj"k

11800
ö nkormányzati tu llj ĺIo n ú, vagl

résztu laj don ú gazdre d gi tá rc re úgo k
támoeaĺásg

ll80l Józsefrárosi Gyemekęk Üdüketésééĺt
Közhasaú Nonprofit Kft.

20l5.03.0l.-től
uudalkodasr ugyosztaly

kft' mfüödése

l 1802
Bárka Józsefuárosi Színhráz és Kultuális

Nonprofit Kft.
20l5.03.0l.-től

Użoa|Kooasl Uqyosaa|y
teljes feladat



Józsefvá rosi onkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rende|eĺ

ĺ. mcllék|el

Cím
és alcím

Megnevezés
Szenezeti egységh ez taÍ tozás

meghatározása
Kiitelező feladatok

meghatározása
Onként vá|laIt fetadatok

meghatározása

Államigazgatási
feladatok

meghaíározása

I t803 REVS Zrt
20l5' 03'0l.-tól

UedaIl(odasI UryosZÍaly
városĺehabiIitációs feladateIlátás

11804
JóHir JózseÍiáĺosi Média, Rendeaény és

Galéria Központ Nonprofit Kft.
20l5' 03.0l.-től

uuoalKooasr us/osaaly
kft működése

I 1805
Józsefofuosi Közösségi Hĺázak Nonprofi t

Kft.
20l5' 03.0l..től

Gzdálkodási Uryosaály

Galéria, köművelodési
tevékenység,

közfoglalkoáatás

valamemyi pályáattal vállalt
fc|aúat, lrelyi lritĹirrtctÉsok

átadásának rendeäénye,
JozseMďost UJsag' rK'

tevékenység, üdiiltetés' nyári
sabadidő szolgáltatás

étkeztetéssel' eryéb szociá|is,
felzárkóaatási, közösségi

feladatok, sadidő sportfeladatok,

Hl3,

KOLTSEGVETEST SZERVEK

io'oĺi| !:sł,t ',.

i"'"li t,, ''' .;':: i

12100 Hatősúgi feladątok
2l0l ues

12t02 Epitési gugatási feladatok
Hatósági Ü5ryosaály

a,... , IĽpltesugyl lrooa

építésigugatási
tevékenység'

hatóságí feladatok

12103 Igzgatási tevékenységek
Hatósági Ugyosztály

Igugatási Iroda

ipai és kereskedelmi
tevékenységgel

kapcsolatos hatósági

feladatok , hatóságí
ellenőzések,

ebekkel
kapcsolsatosm

eIlátmdó feladatok

t2t04 Anyakón}ryi feladatok
Hatóságĺ Ügyosaály
Anvakönwi Iroda

myakönyvi, hatóság

feladatok

12200 Hivatd mííkiidteĺése Jeqző

t220r-01 Hivatal mfüödtetése
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási lroda, U6'ryiteli
Iroda

hivatal míĺködtetése,
épület femtaĺtása

reprezentáció, tżleti ajildék'
temészetbeni juttatások

1220t-02 Hivatal ínfomatíkai feladatai
Jeryzĺi Kabinet

Belsö Ellátási Iroda

hivatal mfüödtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok

t2201-03 Hivata| eryéb feladatai Jegyzői Kabinet

peres üryek, bankkoltség,
közbeszezési díjak,
végĺehajtási díjak'

fo g| alkoasegésnégü51y'
közfoglalkoztatás,

választás

tmácsadói, sakértői díjak

tf20t-04 Neroetiségi onkományatok működtetésę
Jegyzői Kabinet

Belső Ellátási Iroda

neroetiségi
önkományatok

mfü ödtetés feltételeinek
biztosítása

t2f02
Hivatali aIkalmzottak foglalkoaatásával

ôsszeffiggő kiadások
Jegyzői Kabinet

Személyüryi Iroda

Hivatal
foglalkoztatottainak bére,

juttatásaik

cafeteńa, hűségiutalom, szakmai
továbbépzés, konferencia,

szakéĺói' taácsadói, egyéb

külső megbíási díjalc

12203 Közterü lęt-felügyelet

Közterülęt-feltigyeleti
Úgyosztály, Személyti5yi lroda,

Belső Ellátási Iroda

felugyeleti feladatok,
keĺékbiIincselés' roncsautó

elsźllítás
cafateńa, hűségjutalom

,:siłiÍ. ' ,i::t,, !iffiffffi*',,;,,i!;,,' ,,. 
l, .l .'

I
:; .'.: .. ]il:..':;1ĺ;: $i\

30100
Jóreefváľosi Parkolás-iiz€meltetési

Śzn|aá|ąt
męszűnt 2015. március 3t. näpjával

30101 ür9s

30102 u0s
30103 ues
30104 tires

30 t05 Pakolási feladatok pakolási feladat
cafeteria' hiĺségjutalom,

alkalrnuottalra
felelösséebixosítás.

lii,,r.' ' ',;' l

40100
Józsefvárosi Szociális Szo|gáItató és

í]warmaLiÁláłi l(äzĺnnŕ

40t01 LÉLEKH iZ. LÉLEK PRoGRÁM telies feladat



Józsefvárosi onkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendelet
1' me||ék|et

Cím
és alcím

Megnevezés
szeNezeti egységhq tartozás

meghatáľozása
Kłite|ező feladatok

meghatározása
Onként váltalt fc|adatok

meghatározása

AIlamigazgatási
f€ladatok

neghatáľozása

40102 Családsegítés és Központi irányítás

csaIádsegítés'

adósságkezelési
tmácsadás, népkonyha,
pérüryi - gzdasági

feladatok

cafęteria' hűségiutalom, intenzí\,

családmegtaĺó szol gáltatás,

TAMOP pályláat

40r 03 Gyemekjótéti Központ
gyemekjóléti
szoĺgáltatások,

gyemekjóléti központ,

cafeteria' hűségj utalom,

krĺzislakások működtetése

40 104 Házi Segĺtségnyujtás
szociális étkeaetés'
hŁĺ segítségn1ujtás

cafeteria, hůségj utalom' héwégí
szociális étkeztetés, fodrász,

pedikÍir, ryóg}masszőr,
wós\toma

40 105 Nappali EIlátás

szociálís
étkeaetés,időskorua.k,

srenveđélybetegek,
fogyatékos személyek,
pszichiátriai betegek

nappali el|átása

cafeteria, hűségjutalom, hétvégi
szociális étkeaetés, fodĺász,

pedikiir, 5ryóg)mas szőr,
gryóg1ĺoma

40r06 Idősek Atmeneti otthona / Gondozóház
idősek átÍnenoti

elhelyezése'

cafeteria' hűségjutalom'
jelzőrendszeres házi

segitségnyújtás, fodrász,
pedikűĺös, 5ryóg'5masszőr'

40to'I Je|zőręndszeres házi sesítséATvtiitás

40r08 Gyemekek Atmeneti Otthona
gyemekek átĺnenetí
otthont nyújtó ellátás

cafeteria, hűségjutalom

40r09
oktatás.nevelési intémények

étkeztetése
gyemekétkeztetés cafeterĺa, hűségiutalom

40100-02 EryesÍtett Bölcsődék
kisgryemekek

napközbeni ellátása

cafeteńa, hűségjutalom, Biztos
Kezdet progrm, idószakos
gyemekfelügyelet' oĺhoni
ryemekgonodzás,héwégi

jĄtczÄ}l.Ąz

50000:\ ' Ełészsąű,p?i I,iieżiiéi|pék ';.|.: ..

s0100 Egésxégüryi Szo|gálat
alapellátás,

szakrendelés

cafeteria, hűségiutalom,
ônkományzti foglalkoáseü,

házioruosok re^iköltség

sĺW."0"0'0^iN

ffiüäffi ł$l
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72100
Jóxefoárosi Intézményműködtető megszűnt 20t5. jú|ius 31' napjáva|

72101 Központ
megszűnt 2015' jůlius 3I

napjávaI

intémén}můkŕidtetés,
gzdasági feladatok,
könontí beszezések

cafeteria, hůségjutalom,

72t02
Neve|ési Intémények és bölcsöde

mfüödtetésę
megszűnt 20ĺ5' július 3l

napjával

óvodai épületek
femtaľtása' óvodák,

szkmai és funkcionális
feladatok műkódtetése,

fun.kcionáIis álláshelyek,
intéméný étkeáetés

cafeteria, híiségjutalom'

'12t03 oktatási intémények műköđtetése
megszűnt 20l5. július 3l

napjávaI

iskolaépületek fenntartása,

frnkcionáIis álláshelyek,
funkcíonális feladatok

mii'ködtetés' intéményi
étkeáetés

cafeteria, hűségjutalom, oktatási

feladatok koltségei

72100-04

TÁTIKÁ Napközi otthonos óvoda törö|ve
20l5. július 31. napjával' 2015.08.0l.-tő|

Naprafoľgó Egysített ovoda Tagóvodája,
Rákóąi út

óvodai nevelés, szakmai
álláshelyek

cafeteria, híĺségiutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag
rem fi nmsározott állásehelyeke

esó va|memyi költség

7fL00-05

vJE|EÁ- YuđĚ llaPÁ

töíöIve 20I5. jú|ĺus 3l. napjával' 2015.08.0l
től Napraforgó Egyesített ovoda

Tagóvodája' Tez.Vesz Tagóvodája Baross

óvodai nevelés, salcnai
álláshelyek

cafeteńa, hűsé$utalom, oktatási

feladatok költségeí, állmilag
lem finĐszíľozott állásehelyeke

eső valmemyi költség

72100-06

Kinakereső Napktizi Otthonos óvoda
t.irölve 2015. július 3I. napjával' 2015.08.01.

től NepÍafoÍ8ó Egyesíŕett Ovoda
Ta8óvodája' Bláthy o.u.

óvodai nevelés,

sza.kmai álláshetyek

cafeteńa, hűség|utalom, oktatási
feladatok költségei, állmílag

ręm fi nmszírozott áIlásehelyeke
esö valmemyi költség

7f100-07

Napľaforgó Napkiizi otthonos ovoda
tłiÍłilve 20I5. július 31. napjáva|'2015.08.01

tőI Napľafor8ó Es|esített ovoda
Tagóvodája'Tolnai L.u.

óvodai nevelés'
szakmai áIláshelyek

cafeteria' híÍségiutalom, okatási
fetadatok költségei, állmilag

lem fi nmszírozott állásehelyeke
eső valmemü költsés

?2100-08

Várunk Rád Napközi Otthonos óvoda
töriilve 2015. júIius 31. napjával' 2015.08.01

től Napraforgó Egyesített óvoda
Tagóvodája'Csobánc u.

óvodai nevelés,

szakmai álIáshelyek

cafeteria' hűségjutalom' oktatásí
feladatok kökségei, államilag

tem fi nmszirozott áIlásehelyeke
eső valmemü koltsés



Józsefvárosi onkormányzat
2015' évi kö|tségvetésén€k címrendje

ÍendeIet

1. melléklet

Cím
és alcím Megnevezés

Szervezeti egységhez tartozás
meghatáÍozása

Kfitelező feladatok
meghatározása

Önként váttatt feladatok
meghatáľozása

AlIamigazgatási
feladatok

meghaŕározása

72100-09

Napsugár Naĺ'kiizi otthonos óvodá töröIve
20I5' július 31. napjáva|' 2015'08.01.-tő|

Napraforgó E8yesĺtett óvoda
Tagóvodája,Dankó u.

óvodai nevelés,

szakmai álláshelyek

cafeteria, hűsé&iutalom, oktatási

feladatok költségei' államilag
nem fi nmszíÍozott állásehelyekre

eső va|amennvi költséc

72t 00-10

sá^zoÍýép Napközi o(thonos óvoda
t.iľö|v€ 20l5. július 31. napjával' 2015.08.0l.

től NaPľaforgó Egy6ített óvoda
Tagóvodája'sfűz u.

óvodai nevelés,

szakmai álláshelyek

cafetęńa, hű5égiutalom, oktatási
feladatok költségei, államilag

rem fi nmszírozott állásehelyeke
eső valamennvi ko|tsés

7f100-tl

Szivánány Napközi otthonos ovoda törölve
20l5. jú|ius 3l. napjáva|' 2015.08.01'-től

Nápŕafoľgó Egyesített ovoda Tagóvodája,
csodasziget Tagovodája Szigony u.

óvodai nevelés,

sakmai álláshelyek

cafeteria, híiségjutalom' oktatási

feladatok költségei, állmilag
rem fi nmszírozott állásehelyekÍt

esö valamemvi költséc

72100-12

Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda
töröIve 20l5. július 3l' napjáva|' 20l5'08.0l

tő| Napraforgó Egyesített óvoda
Tagóvodája,Kun u.

óvodai nevelés,
szakmai álláshelyek

cafeteria' hűségjutalom, oktatási
feladatok költségei, ál|milag

nem fi nmszírozott á|lásehelyekt
eső valmemyi költséA

7f100-13

Koszorú Napközi otthonos ovoda ŕłiŕöIve
20I5' július 31. ĺapj:Ával' 2015.08.01.-tól

Napraforgó E8yesített óvoda
Tagóvodája,Koszoĺú u.

óvodai nevelés'
sza.kmai álláshelyek

cafeteńa, hűség|utalom, oktatási
feladatok költségei, államiIag

nem fi nmszirozott állásehelyekĺ
es<i vaImcmyi költség

7fl00-14

MesepaloÍa Napközi otthonos óvoda törötvĺ
2015' jú|ius 31. napjával' 201'5.08.0l.-ŕől

Napraforgó Egyesí(ett ovoda
Tagóvodája'Somogyi B.u.

óvodai nevelés,

szaknai á|láshelyek

cafeteria, hűségiutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag
nem fi nmszírozott álláseheIyekĺ

esö valamemyi költség

72100-15

Pitypang Napkiizi otthonos ovoda törölve
20l5' jú|ius 31. napjával' 2015.08.0l.łôl

Napraforgó Egysĺtetí ovoda
Tagóvodája'Százados u.

óvodai nevelés,

szakmai álláshelyek

cafeteria' hűségjutalom' oktatási

feladatok k<iltségei, áIlmilag
nem fi nuszírozott álláshelyeke

eső valamemvi költsép

72100-16

Katica Błilcsőde töŕö|vc 2015. július 31.
napjával' 20l5.08.0l'-tő| Jórefvárosi

Egy6itett Błi|csődék beolvadás, Katica
óvoda töÍö|vc 20l5. július 3l. ĺapjával'

2ol5.o8.0l.-töl Napraforgó Egysí.eĺt ovoda

óvodai nevelés, szloai
álláshelyek' bolcsődeí

teljeskörü elIátás,

bölcsödei funkcionális
fe|adatok, álláshetyek

cafeteria, hűségiutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag
nem fi nilsározott álláshelyeke

esó valmeml költség

72100-17
Napraforgó Egyesített ovoda Tolnai

Lajos u. 7-9

óvodai nevelés'
szalanai álláshelyek

cafeteria, hűségjutalom, oktatási
feladatok költségei, állmilag

nem fi nmszĺrozott álláshelyeke
eső va|memü költsés
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80100 Jóreefvárosi Váľosiiz€m€ltetési srclgá|aÍ megśzűnt 20l5. július ĺ5. napjával

80101 |ĹuŻatőság telies feladat cafeteria. hűsésiutaIom.
80102 ures

80t03
Településĺizemeltetés/Szakmai Központ/

Telephely
köztisztaság, út-Pďk kubmtartál

helŕ köatak,
pukok,köaerek kereIése,
iizemeltetéŚe feilesztése

cafeteľia, hűségjutalom,
közteriileti szemétsállĺtás,

keriilet gondokok megbíasi díia

80r04 tÍes

80 r0s Teleki Téri Piac

kistemelők, őstemęl<ik
számďa értékesítési

lehetőség biaosítása, piac
működtetési költségén cafeteńa, briségiutalom,

)sszefiiggő tevékenységek,

költségek

80106 uęs
80107 ues
80r08 Kerülętőrséci fęladatok telies feladat

80t09 ües


