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Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényá|lás és a döntés tafta|mának részletes ismeľtetése

Az á||amháztartźsrő| szóló 20||. évi CXCV. törvény 34. $-a a|apján a képvíselő-testtilet
negyedévenként, a dö'ntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig' december 31-ei hatźi|ya| módosítja költségvetési rendeletét.

A 2015. évi köItségvetéséről sző|ő 6/20|5. (II.20.) önkormányzati rendeletet az a|ź.ŕ,bi képviselő-
testiileti döntések, źúruhźzott hatáskörben hozatt módosítások, gazdasátgi események, támogatások
miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testĺileti dłintések kiiltségvetési ľendeleten való átv ezetése

l./ A Képviselő-testíilet a 192/20|5' (x.17.) szźtmű hatźrozatźtban a Tľefoľt utcai épület béľleti dija
utźnťlzetendó áfafedezetének biaosítása éľdekében a költségvetést módosította.
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2.l A Képviselő-testtilet a 19512015. (IX.17.) számű határozatával a Magdo|na Negyed III. pľojekt
költségvetését módosította ílgy, hogy megemelte a bevételi és kiadási e|őirányzatźtt, valamint a kiadási
e|őirátnyzatokonbelüle|őirźnyzatátcsopoľtosítiástciľtént.

3./ A Képviselő-testtilet a L96/20I5. (x.l7.) számű hatfuozatában a Bárka Józsefuárosi Színhĺázi és
Kulturális Nonprofit Kft. jogutóddal tĺĺrténő megszüntetéséve| egyidejűleg a könywizsgálói dfiról és
annak költségvetési fedezetéről d<intött költségvetési e|őirányzat átcsopoľtosítással.

4./ AKépviselő-testület a2L2/20|5. (IX.l7.) szátműhatfuozatźtban költségvetés módosítással együtt a
Heim Pál Alapítváný támogattaaz,,Alkoholstop program'' megvalósítása éľdekében.

Polgáľmesteľi és intézményvezetői átruházott hatásktirben végľehajtott e|őirányzat módosítások
a2015. évi kiiltségvetésrőI szőňő 6l2015.(tr.20.) önkoľmányzati ľendelet 22. s' 24.s

felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatásktirben hozott diintésekľől tiirténő
beszámolási kiitelezettség teljesítését is jelentĺ.

I./ Polgdrmesteľi hatóskörben jóvdhaglott módosítások, ótcsoportosítlźsok

1.1. Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím míiködési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpo|gármester saját keľet céltaľta|ék - önként vái|a|t feladat _ e|oirányzatáról 50,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l1l01 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirényzatára,,Kézmíivesség a
játékvilágban'' című album 1 0 példánys zátmban történő beszerzése címén.

t.2. Az onkormźnyzat kiadás 1|604 cím _ önként vźi|a|t feladat _ felújítási e|oirźnyzatán belül a
Lujzau.8. szám alatti ingatlane|óirźnyzatáról 10.106,4 eFt-ot átcsoportosít aLujza u.34. ingatlan
felújítására.

1.3 Az onkormányzat kiadás 11201 cím _ kötelező feladat _ személyi juttatás e|őirányzatźrőt
250,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi adó előirányzatźlrőL61,0 e Ft-ot,
a dologi kiadások e|óirźnyzatźtró| 14'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l l04 cím _ önként vállalt feladat
_ személyi juttatĺás e|őirźnyzatfua 256,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok e|óirányzatźlra 69,0 e
Ft-ot.

|.4. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím míĺködési cél és általános taľtalékon belül dľ. Sáľa
Botond alpolgármesteri saját keret - önként váú|a|t feladat _ e|óirźnyzatáről 300,0 e Ft-ot t
átcsoportosít a kiadás l 1l05 cím _ önként vállalt feladat _ működési célú üámogatás á||amhánaŕáson
kíviilre e|őirźtnyzatźra a ,,Szánados út másképpen'' című kiállítás szervezési és hozzá kapcsolódó
katalógus költségeinek támogatźna címén.

1.5. Az onkoľmźnyzat kiadás l1107-0l cím míiködési cél és általános taľtalékon belül Sántha
Péterné alpo|gármesteri saját keret - <inként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźrő| 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat - miĺk<ĺdési cé|űtémogatás źi|arĺńánatáson kívülre
e|őirányzatáraa,,Beiratkozási osztöndíj Program'' ťtnanszírozźlsi üámogatása címén.

|.6. Az onkormányzat kiadás 11l07-0l cím míĺködési cél és általános tartalékon belül a
közfoglalkoztatás önrészcé|tarta|ék_ktjte|ező feladat - e|őirányzatáról 3.060,1 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11805 cím _ k<jtelező feladat -működési célú támogatások áilamhálztartźtson kívülre
e|őiränyzatára Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.20|5. szeptember l. napjától20l5. novembeľ
30. napjáig tartó közfogta|koztatás önrésze címén.

t.7. Az onkormányzat kiadás tll07-o1 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgáľmesteri saját keret - önként vá||a|t felađat _ e|őirányzatáról 10,8 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 1160l cím _ önként vźůllalt feladat _beruhźu;źs e|oirányzatára Kocsis Sándor Aľanycsapat
olimpiai bajnok labdarugójának felállított szoboľ emléktáblájának cseréje címén.



1.8. Az onkoľmányzat kiadás lll07-0l cím műk<idési cél és általános taľtalékon belül dr. Sára
Botond alpo|gármesteri saját keret - önként vźi|a|t feladat _ e|őirányzatźtrő| 420,0 e Ft-ot átcsoportosít
a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ működési célú támogatás á||amhánaftáson kívülľe
e|őirányzatźtra a Teleki téľi Egyesiilet á|ta| szeĺlezeí12015. szeptember 12. napjźn ľendezett ,,Egy éve
miénk a tér'' elnevezésű rendez:ĺény költségeinek támogatása címén.

1.9. Az onkoľmányzat kiadás ll805 cím _ kĺjtelező feladat _működési célú tálrrogatások
á||amháaartason kívĺilre e|őirányzatáról 600,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az onkormányzat kiadás l1402
cím _ önként vállalt feladat _ dologi e|óirányzatära 420,0 e Ft.ot, beruhĺázás e|őiränyzatźra l80,0 e Ft-
ot. A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 20L5. évi támogatása tarta|maz'za az autőmentes nap
program költségeit. Az Önkormányzat pá|yźnatot nýjtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz,
mely utólagos ťlnanszírozássa| 600,0 e Ft tźtmogatáts megítéléséről döntött. Az utólagos tĺámogatás
miatt, és a kötelezettségvállalások, a programok megrendezése érdekében a tĺĺmogatás csökkentése
sziikséges.

1.10. Az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím míĺködési cél és általános taľtalékon belĹil az
egyhźuak, egyházi közösségek támogatásának működési céltartalék - önként vállalt feladat -
e|őirányzatáról l.500 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1l05 cím _ ĺinként vállalt feladat _működési célú
Ĺámogatások á||amhźztartáson kíviilre e|őirányzatára 950,0 e Ft-ot, a felhalmozási céIú üámogaĹások
źúlamhánaráson kívülre e|őirźtnyzatélra 550,0 e Ft-ot, egyhźzak, egyhźni közösségek támogatása
címén.

1.11. Az Önkormányzat kiadás 11605 cím - önként vállalt fe|adat _ dologi e|őirányzatźln belĺ.il az
egyéb költségek elĺĺirźnyzatárő| f86,0 Ft-ot átcsoportosít a beruhźzźtsi előirányzatźtra hźiőzati
informatikai eszközök beszerzésére az Aurőra utcai ľende|ő felújítĺásán belül a haziorvosok há|őzati
informatikai eszközeinek beszerzése címén.

|.12. a) Azonkormányzatkiadás 1130l címen beliil TÁMOP - önként vźi|a|tfeladat _ személyi
juttatás e|őirźnyzatáról - előadók megbízási díja - 3f0,6 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzá$źtru|źlsi adó e|őirányzatátról _ előadók megbíz,źtsi díja - 78,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi - festékpatronok beszerzése_ e|őirányzatára398,6 e Ft-ot.
b) Az onkormányzat kiadás 11301 címen belül ľÁľĺop - önként vźúta|t feladat _ személyi
juttaĹĺs e|őirźnyzatáról - előadók megbízási díja - |48,4 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźĘźrulátsi adó e|őirźnyzatáről - előadók megbízási díja - 36,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
dologi előirányzatźtn belru| szá|látsköltségre |70,0 e Ft-ot és a do|ogi e|őirányzatán belül a szakmai
tréner költségekre |4,4 eFt-ot.
c) Az onkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vá||a|t feladat - személyi juttatás
e|őirźtnyzatfuól - reprezentáció . ||4,f e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźĄźlru|ási adó e|oirányzatárő| _reprezentttciő _ 16,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi e|őftźtnyzatán
be|ül a szakmai tréner költségekre 105,6 e Ft-ot, a dologi e|oirányzatźtn belül reprezentació SZJA.ra
25,2 eFt-ot.
d) Az Önkormányzat kiadás 11301 címen belül TÁMOP - önként vállalt feladat _ dologi
e|őirányzatáró| _ reprezentáció áfa _ 1,3 e Ft-ot átcsoportosít a dologi e|őirźnyzatán belül
r epr ezenttrció SZJ A-r a.
e) Az onkormáĺyzat kiadás l130l címen beltil - önként vállalt feladat _ do|ogi e|őirźnyzatáról _ EU
adományok szźi|itása_ 6,3 e Ft-ot átcsoportosít a do|ogi e|őirányzatán belül reprezentźrciő SZJA-ra'

1.13. Az onkormányzatkiadás 11107-o1 cím mĺĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános
tarta|ék _ kötelező fe|adat - e|oirálnyzatźró| 3.125,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás I1I0f cím - önként
vállalt feladat - személyi juttatĺás ezen beltil reprezentźrció, tizleti ajándék e|őirźtnyzatźtra f .072,4 e Ft-
ot, a munkaźL|tatót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|źlsi adó (SZJA és EHo) e|őirányzatźtra
l.053,0,e Ft-ot á az O|asz testvérváros (Pescina) delegációjának fogadása címén.

1.14. a) Az onkormányzat kiadás 11603 cím - önkéntvźt||a|t feladat - dologi ezen belül a lakók
kiköltöztetése, bontása e(őirźtnyzatán be|ül a Bókay János u. 43. e|őirtnyzatárő| 4.873,8 e Ft-ot



átcsopoľtosít a felhalmozási célú tamogatás źů|amhźtnartáson kívĹilre e|őirányzatára az I. emelet 5.

számű lakás lakásbérleti jogviszony megváltása címén.
b) Az Önkoľmźnyzat kiadás 11603 cím - önként vállalt feladat - dologi ezen belül a lakók
kiköltöztetése, bontása e|ĺĺirtnyzatán belül, a Szigony u. 31. előirányzatárő| 7.040,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a felhalmozási célú tźtmogatás áů|amháztartáson kívtilre e|óiráĺyzatźra az I. emelet l0.
szám,va|amint a II. emelet 22. szám alatti lakások lakásbérleti jogviszony megváltasa címén.

1.15. Az Önkormźnyzat kiadás 11107-01 cím míÍködési cét és általános taľtalékon beltil dľ. Sáľa
Botond alpolgármesteri saját keľet - önként vállalt fe|adat _ e|őirányzatárő| 465,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás l1101 cím _ önként vállalt feladat - dologi kiadások előirźtnyzatára a Jőzsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 300 db színházjegy beszerzése az e||źtottak színhází
pro gramj án ak támo gatźlsa cé lj ából.

1.16. Az onkormányzat kiadás l1107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ előirányzatáról 150,0 e Ft-ot átcsopoľtosít
a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ míĺködési célú támogatás ál|amhánartáson kívĺilre
e|óirźnyzatźra' ',A tükörkép tükľe'' címĺĺ album kiadásrának költségeihez nyújtott tátmogatásra.

|.l7. a) Az Önkormányzat kiadás |1604 cím - önként vá'||alt feladat _ dologi e|őirányzatźtn beliil az
önkormányzati sajźt fonásból tervezett kĺjzteľületi beruhazásoknál felmerĺilő egyes elemek költségei
dologi e|óirányzatfuól 2.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási e|oirźnyzatźra' ezen beliil a Máýás tér
zöldítése|óirányzatárae|őirányzatkiegészítéscímén.

b) Az onkormányzat kiadás 11604 cím _ önként vállalt feladat - dologi e|óirányzatán belül az
önkoľmányzati saját fonásból tervezett T. ált. szuperviziő dologi e|őirányzatźról 1.095,0 e Ft-ot
átcsoportosít a T4 program szociális programok megvalósítása doĺogi e|őirźnyzatźtra bútorok
beszerzése címén.

2.l Polgórmester és intězményvezetői haÍóskörben jóvdhaglott lźtcsoportosítlÍsok, móđosíttźsok

2.1 a) A Polgármesteri Hivatal kiadás |2202 cím _ kötelező feladat - személyi juttatás e|őlrányzatźn
belül a tciľvényi illetmények e|oirźtĺyzatfuő| 787,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájźru|ási adó e|őirányzatfuő| f|3,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatĺáson belül a közlekedési
költsé gtéľíté s e|ĺőir ány zatfu a.

b) A Polgármesteri Hivatal kiadás If203 cim - kötelező feladat - személyi juttatás előirányzatĺán belül
a töľvényi illetmények előirátnyzatźrő| 1.969,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźĘátru|ási adó e|őirźnyzatźről 531,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatráson belül a közlekedési
költsé gtéľíté s e|őir ány zatźr a.

c) A Po|gármesteri Hivatal kiadás |2203 cím - kötelező feladat - személyi juttatiás e|őirányzatźln belül
a törvényi illetmények e|őirźnyzatźlró| 244,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźĄźnu|ási adó e|őirányzatźlról 66,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi kiadások _ egyéb dologi -
e|óirányzatźra.

2.2. a) A Polgármesteri Hivatal kiadás I2f01-02 cím _ kötelező feladat -dologi e|óirźnyzatán belül a
szakmai anyagok beszerzése e|oirányzatźrő| 232,0 e Ft-ot átcsoportosít aberuhá.zźlsi e|őirényzatttra és
ezze| egyidejűleg a bevételi működési ťtnanszírozźtsi bevételen beliil az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírása e|oirányzatárő| 232,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
felhalmozási finanszírozási bevételen belĺ'il az irányitőszervi tźlmogatásként folyósított támogatás
fi zetési számlán történő jóváíľása előiľányzatźtra.

b) Az onkormányzatkiadás 1l 108-02 cím - kötelező fe|adat- működési ťlnanszírozási kiadáson belül
az irányitőszervi tiámogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatźrő| 232,0 e Ft-ot
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átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irźłnyitőszervi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|őir ány zatár a.

Egyéb gazdasági események miatti, és a ktiltségvetési szervekvezetői, tinkoľmányzati
vezet(jkáltal javasolt előinányzat módosítások, valamint előÍrányzat koľrekcĺók

E fejezetben javasolt kö|tségvetési módosítások indokai:
- központi költségvetésbó| szfumazó bevételek,
- intézmények saját miĺködési bevételi többlete,
- á||amháńartáson b elü | rő l é s kívü lről áN ett p énzeszközök,
- j óváhagyott költségvetésen belü l i átcsoportosítasok.

1. A II. negyedévi prémiumévekre az onkormányzat |.146'0 e Ft kiegészitő állami támogatásban
részesült kifizetései a|apján.

- Az onkormányz'at bevételi l1l08-02 cím működési célú támogatás á||amháztartáson beltilről
e|őirányzatáln belül a helyi önkoľmányzatok általános miĺködéséhez és áryazati fe|adataihoz kapcso|ódó
költségvetési támogatás ezen beliil a kiegészítő költségvetési tĺámogatĺás _ kötelező feladat -
e|őirányzattú |.|46,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím _ kötelező fe|adat _
működési ťlnanszírozźtsi kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
etőirźnyzatát I.|46,0 e Ft-tal megemeli.
- A Polgármesteri Hivata| I220f cím _ k<jtelező fe|adat - bevételi működési ťtnanszírozási bevételen
belül az irényitőszeri támogatásként folyósítoĺ tĺámogatás fizetési szám|źn történő jóváírása
e|óirányzatát I.|46,0 e Ft-ta| és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźtt 901,0 e Ft-
tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjźtu|ási adó e|őirĺányzatái245,0 e Ft-tal megemeli
prémiumévek program címén.

2./ Béľkompenzáciő címén 2015. június _ július - augusztus hónapra 12.766,3 e Ft központi
költségvetésitámogatás illette meg az onkormányzatot. Az intézményi áúszervezrsek miatt javaśolt a
támogatás összegét az źůtal'ános tarta|ékła helyezni, tekintettel ana, hogy az érintett intézĺnények
költségvetési elĺcirźnyzata, illetve a béľmaradványafedezte a béľkompenzárciő összegét.

- Az onkormányzat 11108-02 cím - kötelező fe|adat _ bevételi helyi önkormźnyzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési áItami tĺĺmogatások előirányzatán beliil
a központi költségvetési támogatások előirányzatźtt |2.766,3 e Ft-tal és a kiadás Íinanszírozási
működési kiadások e|ĺcirźnyzatźn belül az tźtnyitőszer,łi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
- köte|ező fe|adat _ e|óirźtnyzatátt |0.862,8 e Ft-tal, önként vállalt feladat e|őirtnyzatáń 60,0 e Ft-ta|,
źi|amigazgatási feladat e|óirányzatźtt228,5 e Ft-tal, valamint a kiadás l1107-01 cím mrĺködési cél és
általános taľtalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ etőirányzatát |.6|5,0 e Ft-tal
megemeli bérkompenáció központi állami támogatása címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|őirényzatált - kłjte|ező és önként vállalt fe|adat _ az
előterjeszés IIaZ. pontja mellékletben rész|etezettek alapján megemeli a2015. évi június _ júIius -
augusztus havi bérkompenzáciőja címén.

3.ĺ A szociális, gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról szóló 34/20|4. (II.18.) Korm. rendelet értelmében, a szociáIis ágazatban szakmai és
technikai munkakörökben foglalkoztatottakat bérpótlék illeti meg. A Korm. rendelet szerint az
onkormányzatotnegyedéves igénylés és elszámotás során a ténylęes kifizetés a|apjźn illeti meg a
központi állami támogatĺás.2015. ilI. negyedévben l1.085,5 e Ft kifizetés történt, melynek a|apjána
költségvetési rendelet módosíŁása sztikséges. A Katica Bö|csőde részéte jźrő 2015.június-július havi
ĺisszeget a beolvadĺása miatt javasoljuk az źital'énos tarta|é|<ra helyezni, tekintettel aĺĺa, hogy az
intézménynek a kifizetésre a bérmaradványa fedezetet biĺosít.

- Az onkormányzat bevételi l1l08-02 cím működési célú támogatás á||amháztartáson belülről
e|őiĺźnyzatáln belül a helyi ö'nkoľmányzatok általános mĺÍködéséhez és źryazatifeladataibozkapcsolódó
költségvetési tźmogatás _ kötelező feladat _ e|ł5irźnyzatát 1l.085,5 e Ft-tal megemeli és a kiadás



11108-02 cím finansziroztsi működési kiadási e|őirźnyzaton beliil az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatások kiutalása _ kötelező feladat - e|őirźnyzatźLt 9.950,| e Ft-tal, finanszírozási
működési kiadási e|őirányzaton belĺil az irányitószerui támogatásként folyósított támogatások
kiutalása - önként vállalt feladat _ e|őirányzatźLt 640,4 e Ft-tal, valamint a kiadás 11107-01 cím
működési cé| és áita|álnos tartalékon beltil az álta|ános taÍu|ék- köte|ező feladat _ e|óirányzatát 495,0
e Ft-tal megemeli.
- A költségvetési szeľvek bevételi ťlnanszirozÁsi miĺktjdési bevételen belül az irźnyítőszervi
támogatásként folyósított tźmogatźls fizetési szám|án történő jőváírása - kötelező és önként vtú|a|t
feladat _ e|őirányzatźú 10.590,5 e Ft-tal, a kiadás személyijuttatás - kötelező és önként vźńlra|t feladat -
e|í5irźnyzatźú 8'339,0. e Ft.tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájźru|źlsi adó kötelező és
önként vállalt feladat e|őirźnyzatát 2.25I,5 e Ft-tal megemeli, intézményenként részletea,]e az
előterjesztés IIV3. mellékletei alapján.

4./ Az Önkormányzat a ĺyáľ:i szociális gyermekétkeztetésre 6.204,0 e Ft kiegészítő költségvetési
támogatást igényelt és kapott. A szeptember havi elszámolás alapjźn a üámogaLás fel nem használt és
visszafizetendő összege 637,6 e Ft. A kĺjltségvetés módosítása sztikséges.

- Az onkormányzat |I30| cím - kötelező fe|adat_ bevételi miĺködési célú tlámogatáson belül a
helyi önkormźnyzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési
t.ámogatáson belĹil a kiegészítő költségvetési tĺĺmogatás e|oirányzatátbő| és a kiadás dologi
e|őirźnyzatálbő| 637,6 e Ft-ot törö| fel nem használt tĺĺmogatás címén.

5./ A kiizponti költségvetési ĺámogatások felülvizsgźiata során a szakosított ellátások jogcímen
1.940,0 e Ft az elismert támogatási igény, a gyermekétkeztetésjogcímen-üzemeltetési tiámogatásnál
3.||5,7 e Ft lęmondása volt az onkoľmányzatnak, melyet a rendeleten indoko|t źúvezeÍni. A lemondás
miatí az 1.175,7 e Ft csökkentésnek fedezete a műkcjdési általános tarta|ékon belül az állami
tĺámogatásoklemondásacé|tarta|éke|őirźnyzata.

- Az onkormányzat ||108-02 cím -k<itelező feladat _ bevételi működési céIú támogatáson
belül a helyi tinkormźnyzatok általános működéséhez és áĺgazati fe|adataihoz kapcsolódó költségvetési
támogatás e|őirányzatáú és a kiadás l1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belrůl az állami
üámogatások évközi lemondása _ köte|ező feladat _ e|oirtnyzatźtt I.775,7 e Ft-tal csökkenti
költségvetési támogatás lemondása címén.

6.l A biztosító önkormźnyzati épületekben, bérlakásokban bekövetkezett vihar-vízkáłrokra (Bródy
Sándoľ u. 15., Tömő u. 32-38. Y.20. sz. |akás) káľrendezés címén |42,2 e Ft-ot utalt a Józsefuárosi
Gazdźůkodźlsi Központ Zrt. szám|źĄára, aki a pénzösszeget áLtlJta|jalutalta a tulajdonos számlájźtra' A
biztosítói kátérítés összegét aZrt' az épületek helyrehozata|źtraforditja.

- Azonkoľmány zat |76Ľ2cím _ kötele ző feladat_ mÍĺködési bevételi e|(5irányzatźiés a kiadás
do|ogi e|óirźnyzaton belül a karbantaľtás e|őirźnyzatáú |42,2 e Ft-tal megemeli.

7./ A Naprafoľgó Egyesített óvoda vezetője a tagóvodák munkaiigyi okiratainak ellenőľzése után
megállapította, hogy három dolgozó jubileumi jutalomra jogosult 2015. évben, valamint je|ezte,hogy
jogerős bírósági íté|et alapján ery megszÍĺnt jogviszonnyal rendelkezőnek jubileumi jutalmat kell
kifizetni, melyekre a költségvetési előirányzatot a tagóvodák nem tervezték meg. A költségvetésben
hiźnyző összeg akifizetóijárulékokkal együtt 3.737,2 e Ft, melyet javasoljuk a miĺkĺidési általános
taľtalékról biztosítani.

- Az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül az álta|ános
taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirźlnyzatźrőI3.737,2 eFt-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _
kötelező feladat _ míĺködési ťlnanszírozátsi kiadáson belül az irányítószervi trĺmogatásként folyósított
támogatás ki utal ása e|ók źny zatár a'
- A Napraforgó Egyesített ovoda 72100.17 cím _ kcĺtelező feladat _ bevételi miĺködési
ťlnanszírozźtsi bevételen be|u| az irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án



történő jővźńrźsa e|őirányzatát 3,737,2 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás' ezen belĺil a jubileumi
jutalom e|óirźtnyzatát 2.942,7 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄźtru|ási adó
e|őirányzatźlt 7 9 4,5 e Ft-tal megemel i.

8./ A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék működési saját bevételi t<jbblete (káľtérítés, továbbszám|źnás,
bérbeadĺĺs) 7f6,0 e Ft, amit az intézmény a bevétellel összefüggő kiadásokra fordított. A bevételi
többlettel azintézmény és azonkoľnrányzat költségvetésének rrródosítása indokolt.

- A Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék 40|00-02 cím _ kĺitelező feladat _ működési bevételi
e|őirányzatát és kiadás dologi e|oirányzatát 7f6,0 e Ft-tal megeme|i bevételi többlet és annak
felhasználása címén.

9.| Az óvodák ö'sszeolvadása előtti költségvetéseit a záräsĺ feladatok előtt indokolt módosítani, miutan
azok a v źrhatő telj e s íté sek alapj án kerü ltek módo s ításra.

a) A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72100-08 cím - kötelező fe|adat - kiadás személyi
juttatás e|őirźnyzatárő| 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások e|őirźlnyzatára.
b) Az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím működési ťĺranszíľozási kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirányzatźrő|34,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a működési finanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - önként vá|Ia|t feladat _ e|őirányzatára.
c) A Varuňk Rád Napközi otthonos óvoda 72100-08 cím kiadás munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájáru|źlsi adó - köte|ező feladat _ e|óirányzatźrő| 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót
terhelő járulékok és szociá|is hozzź|áru|ási adó - önként vállalt feladat _ e|őirźtnyzatźtra, va|amint a
műkö,dési ťlnanszírozttsi bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírása _ kötelező feladat e|őirányzatźró| 34,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési
ťlnaĺszírozási bevételen belüI az iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési sz,źtmllátn

töľténő jóváírása - önként vźi|a|t feladat e|őirźtnyzatźtra.
d) Az onkormányzat kiadás l1l08-02 cím mtĺködési ťlnanszírozźsi kiadáson belül az
iľányítószeľvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása - kötelező feladat _ elóirźnyzatárő| 247,0
e Ft-ot átcsopoľtosít a működési finanszírozási kiadźtson belĹil az irányítőszervi támogatásként
foýósított támogatĺás kiutalása - önként vtú|a|t feladat _ e|oirányzatára.
e) A Hétszínvirág Napközi otthonos ovoda 72I00-I2 cím kiadás munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzźýáru|ttsi adó - kötelező feladat _ e|óirányzatárő| 247,0 e Ft-ot átcsoportosít a
munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzá$áru|ási adó - önként vál|a|t feladat _ e|őirányzatára
valamint a műk<idési finanszírozasi bevételen belül az irányitőszeľvi támogatásként folyósított
támogatźs ťlzetési szźtm|án történő jőváírźsa - kötelező feladat e|oirányzatáről 247,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a működési ťlnaĺszírozźtsi bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított
támogatźsfizetésiszźtm|źntöľténőjóváirźsa_ <ĺnként vźú|a|tfeladat e|őirányzatára.
Đ Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési ťlnansziroztsi kiadáson belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása - kote|ező feladat _ e|i5irányzatáról 5l,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a működési finanszírozási kiadáson belül az iľányítőszervi támogatásként
folyósított tamogatás kiutalása - önként váůlra|t feladat _ előirányzatára.
g) A Napľaforgó Napközi otthonos ovoda 72100-07 cím kiadás személyi juttatás _ köte|ezó
feladat _ e|oirźnyzatźről 57,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás _ önként váIlalt feladat _
e|őirźtnyzatźra valamint a miĺködési ťtnanszirozási bevételen belü| az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás fizetésiszźtm|án történő jóváírása_ kötelező feladat e|őlrányzatźlról 5l,0 e Ft-ot
átcsoportosít a működési ťlnanszlĺozźtsi bevételen belül az irányitőszewi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szálm|ántörténő jóváirása_ önként vál|a|t feladat e|oirányzatźra.
h) A Napsugár Napközi otthonos ovoda 72100-09 cím _ kötelező feladat - bevételi működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi tĺámogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
töľténő jővźúrásae|őirányzatźtt76,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirényzatéú 60,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jrárulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát |6,0 e Ft-tal megeme|i.

D A Koszoľú Napközi otthonos ovoda 72|oo-|3 cím kötelező feladat - működési ťlnanszírozási
bevételen be|u| az irányitőszervi üímogatásként folyósított támogatás fizetési szátm|ttn töľténő



jóváírźsa e|oirányzatźú 256,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát ff2,0 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄátrulrási adó előirányzatát34,0 e Ft-tal csökkenti.
j) A Tátika Napközi otthonos óvoda 7flo0.o4 cím kötelező feladat _ bevételi miĺködési
ťlnanszírozźlsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jóváírása előirányz,atźLt |80,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát |62,0 e Ft-tal, a
munkaadót teľhelő járu|ékok és szociális hozzájáru|ási adő e|őirźnyzatát l8,0 e Ft-tal megemeli.

|0.l Az új béľbeadásoknál (lakás és helyiség) a bérbeszámítás összege várhatóan 10.000 e Ft lesz,
ezért a bevételi és kiadási e|óirttnyzat emelése indokolt.

- Az onkormányzat 1|60f cím _ kötelező feladat _ működési bevételek és kiadás dologi
e|őirźtnyzatźú 10.000,0 e Ft-tal megemeli béľbeszámítás címén.

|1./ A tĺáľsashĺázak felújítási támogatás e|őirźnyzatain beli.ili átcsoportosítas szükséges, mivel a
pźůyźaatok e|birá|ásáná| az arttny a következő:
- a visszatérítendő tźlmogatás 60%o,

- a vissza nem térítendő 40%.

Az Önkoľmźnyzat kiadás It705 cím _ önként vállalt feladat _ felhalmozási célú támogatás
źú|amháztartáson kívülre e|őirźnyzatźrő| 87.774'0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási célú kölcsön
nyújtás, tö'r|esztés e|őirźnyzattra.

12./ A Magdolna Negyed III. projekt Budapest, V[I. keľület Szeľdahelyi u. 13. szám a|atti Közösségi
Mosoda épületének fejlesztésre (kazánbeépítés, kéménybélelés, energiai fejlesztés) 3.000,0 e Ft
szükséges, melynek fedezetéül a projekt saját fonásrészén belül a közteľületi beruhĺázásoknál
felmerülő egyes elemek költségeinek előirányzatát javasolja a projektvezető megielölni. A bonyolítást
a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fogja végezni, mint idegen tulajdonon
végzendó beruhĺázás, ezértakĺiltségvetési szerv éves költségvetésének módosíüása is szükséges.

- Az onkormányzatkiadás 11604 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirényzatán beliil a
közteľiileti beruházłĺsoknál felmeľülő egyes elemek költségeinek e|ĺĺiĺányzatáről 3.000,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a 11108-02 cím - önként váIlalt feladat _fe|ha|mozási finanszírozási kiadáson belĺil az
irźnyitőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őirányzatára.
- A Józsefuárosi Szociális Szo|gáitato és Gyermekjóléti Szolgá|at 40102 cím - önként vá||a|t
felađat- felhalmozási finanszírozási bevételen belüI az irányitőszervi tĺámogatĺásként folyósított
támogatás fizetési szźlmlźn történő jővźúrása e|oirányzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatátt 3.000,0
e Ft-tal megemeli.

13.l A Józsefráľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont 2015. évi áfa visszatérülése,
bevételi többlete 20.690'0 e Ft, mely összeg a rendelet értelmében év közben is elvonható. Az
általános taľtalék feltoltése szükséges, ezért javaso|t az źÉa visszatérüléssel a taĺtalék előirányzat
megemelése.

- A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont 40|02 cím _ kötelező fe|adat -
mĺĺködési bevételi e|őftźnyzatáú 20.690,0 e Ft-ta|, a működési ťlnanszírozttsi bevételei e|őirányzatán
belül az irźnyítószervi tamogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlán töľténő jőváírása
e|őirźtnyzatáń 20.690,0 e Ft-tal csökkenti.
- Az onkormányzatkiadás 11108-02 cím _ kötelező fe|adat_ miĺködési ťĺnanszirozźlsi kiadáson
belül az irźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźtnyzatétľól 20.690,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím működési cé| és általános taľtalékon belül az általános tarta|ék _
kötelező fel adat _ e|őir źny zatźlr a.

|4.l A Józsefuáľosi Intézményműködtető Központ 2015. július 31. napjźxal töľténő megsziÍntetése,
valamint a megsztĺntetés előtti intézményi feladatok átadásakor a becsült fe|haszná|ások alapján töľtént
a költségvetés módosítás, ezért az intézmény költségvetését az a|ábbiakkal indokolt módosítani.



a) 7210lcím

- A Józsefuárosi Intézménymiĺkĺjdtető Központ 7fI0I cím _ kötelező feladat _ műkĺjdési
bevételi elóirányzatát és a kiadas dologi e|őirányzatźtt2.703,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefuárosi lntézményműködtető Központ 72|01cím _ önként vállalt feladat _ működési
bevételi e|óiźtnyzatát és kiadási dologi e|őirźnyzatźú 9l,0 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefuárosi IntézménymĹĺködtető Központ 72|0I cín _ kötelező feladat - kiadás dologi
e|őirźnyzatźú 13.97I,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiĺleg a míĺködési célú támogatás
á||amháaartásonbelülree|őirálnyzatźtt'ugyanezencisszeggelcsökkenti.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72|0I cím _ önként vállalt feladat _ kiadás
személyi juttatás e|őirányzatárő| |.457,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
Íloz'záú!y116si adó e|ĺcirźtnyzatźről 485,0 e Ft-ot, a dologi kiadások e|óirányzatźről 91,0 e Ft-ot
átcsoportosít a miĺködési célú tĺámogatás éúlamháztartáson belii|re e|őirányzattra.
- A Józsefuáľosi Intézménymĺĺködtető Központ 72I0I cím _ k<jtelező feladat - miiködési
ťlnanszírozálsi bevételen belül az irányitószervi támogatasként folyósított üámogatás fizetési szit|án
történő jővźńrása e|őirźnyzatált és a kiadás dologi e|íSirźnyzatát 862,0 ę Ft-ta| csökkenti és ezze|
egyidejűleg a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40109 cím - kötelező
feladat - _ működési finanszítozási bevételen beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szá|án töľténő jóváírása előirányzatáú és a kiadás do|ogi e|őirányzatźlt 862,0 e Ft-ta|
megemeli.
- Azonkoľmányzatkiadás 11108-02 cím _ köte|ező fe|adat- működési ťlnanszírozási kiadáson
belül az irányitőszervi üámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatárő|2|.565,8 e Ft-ot
átcsoportosít a 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beltil az általános taľtalék
e|őftźtnyzatźra.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 7fI0I cím _ kötelező feladat _ műkiidési
ťlĺanszírozttsi bevételen belül az iráĺyítószervi támogatásként folyósított támogatáls fizetési szźl|án
töľténő jővátírźsa eloirányzatźú2l.565,8 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźú
I.914,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźtjźrulási adó előirĺányzatźtt2.456,5 e
Ft-tal, a dologi kiadások e|óirányzatát |7.|94,8 e Ft-tal csökkenti.

b) 72102cím

- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kĺite|ező feladat _ működési
bevétel e|oirźnyzatátt és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|óirźnyzatát 3.414,0 e Ft-tal törli bevételi
kiesés miatt.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 72102 cím - kötelező fe|adat - kiadás dologi
e|őirányzatátről 8.511,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺködési célrű támogatźts źů|amhánarüĺson beliilre
e|őirányzatára.
- A Józsefulĺrosi Intézménymríködtető Központ 72102 cím - önként vállalt feladat - kiadás
személyi juttaÍás e|óitźlnyzatáről l6,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előiľányzatfuó| l9,0 e Ft-
ot átcsoportosít a működési célú támogatás źi|amhétnartáson belĺilĺe e|óbźnyzatára'
- Az onkoľmányzat kiadás 1l108-02 cím - kötelezo fe|adat- miĺködési ťlnanszirozÁsi kiadáson
belül az irányitőszervi tĺámogatás folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatátrő| 2.036,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 1160|-02 cím _ kötelezo feladat- dologi e|őirányzatźra.
- A Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ 72|02 cím _ kötelező feladat _ miÍködési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatźts fizetési szźm|źn
történő jóváírása e|óirźnyzatźú f.965,0 e Ft-tal és a kiadás dologi e|őirźnyzatźú f'965,0 e Ft-tal
csökkenti és ezze| egyidejűleg a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109
cím - kötelezo feladat _ működési ťlnanszirozilsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként
folyósított trámogatás fizetési szám|átn töĺténő jővźirása előirźnyzatźtt és a kiadás dologi e|őirźnyzatźú
586,0 e Ft-tal megemeli, továbbá az Egyesített Bölcsődék 40|00-02 cím - köte|ező feladat - _
működési ťlnanszírozátsi bevételen belül az kźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
számlán tłlrténó jővátlrźsa e|oirányzatátt és a kiadás dologi _ élelmiszer beszerzés - e|oirźnyzatźt 343,0
e Ft-tal megemeli.



- A Józsefuárosi Intézménymíĺködtető Központ 72|0f cím _ kötelező feladat _ működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi tĺámogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ
történő jóváíľása e|óirźtnyzatátt |59,7 e Ft-tal, felhalmozási ťtĺanszírozási bevétel e|őirźnyzatźtn belül
az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jővźúrása e|őirányzatát
62'0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatźs e|óirźnyzatát 128,2 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźýź,ru|źtsi adó előirányzatát 31,5 e Ft-ta|, aberuházźs e|őirányzatát62,0 e Ft-tal csökkenti.
- Az onkormányzatkiadás t 1108-02 cím _ kötelezó fe|adat_ működési ťlnanszirozási kiadáson
bel.u| az irányitőszervi tĺámogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|óirányzatárő| 159,7 e Ft-ot, a
felhalmozási Íinanszíľozási kiadáson beltil az irányítőszervi támogatźlsként folyósított tiímogaŁís
kiutalása elóirźnyzatźtrő|' 62,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11l07-0l cím miĺködési cél és általános
tartalékon beliil az általános tartalék e|őirtnvzatára.

c) 72103 cím

- A Józsefuárosi |ntézményműködtető Ktizpont 72|03 cím - kötelező fe|adat _ műköđési
bevétel e|őirányzatált és ezze| egyidejĹĺleg a kiadás dologi elófuźnyzatźú 1.373'0 e Ft-tal törli bevételi
kiesés miatt.
- A Józsefuárosi Intézménymiĺködtető Központ 72|03 cím - kötelező fe|adat - kiadás személyi
juttatás e|őirányzatárő| 7.034,5 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzÁjźlru|ási adó
e|oirányzatfuő| 1.689,2 e Ft-ot, a dologi e|őirányzatáról 13.985,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú
üámogatásá||amhźztartásonbeltilree|őirányzatára.
- A Józsefuárosi Intézményműködtető Kcizpont 72103 cím - önként vállalt feladat _ kiadás
személyi juttaĹás e|őirźnyzatárő| 633'6 e Ft-ot, a munkaadót terhe|ő jrĺrulékok és szociális
hozzź!źttu|áĺsi adó e|őirátnyzatźről' |95,4 e Ft-ot, a dologi előirányzatźtről' |.238,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
miĺködésicé|útámogatźsá'||amhźutaľtiísonbelülree|őirźnyzatära.

d) Címekkiiziittiátcsopońosításotmódosítások

- A Józsefurárosi Intézménymiĺködtető Központ 72I0I cím _ kötelező fe|adat - működési
ťlnanszírozttsi bevételen beliil az irálnyitószervi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési szźm|źn
töľténő jóváirźsa elólĺźnyzatźről és a kiadás dologi e|óirányzatfuó| 0,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a 72103
cím - kötelezó feladat _ míĺködési ťlnanszírozálsi bevételen beltil az irányitőszervi tĺímogatásként
folyósított tímogatás fizetési számlrźtn töľténő jóváírása e|őlĺányzatára és a kiadás miĺködési célú
támogatásźń|amháztartásonbelülľee|óiĺálnyzatára.

15./ ovodák beolvadásáról szóló döntésnél az e|őirányzatok módosítása becsült felhasználás a|apján
történt, ettő| atényleges adatok eltémek, ezért a zárźs e|őtt a kö'vetkező módosítiások indokoltak:

- Kieme|t e|óirźLny7atok közötti átcsoportosíüás a fe|hasznáůás miatt, maradvźtny átcsopoľtosítĺása
a Napraforgó Egyesített ovodához, valamint elvonások általános tarta|ék.ła.

15.1. Tátĺka Napktizi otthonos óvoda

- A Tátika Napközi otthonos kiadás 72100-04 cím - kötelező fe|adat _ személyi juttaüás
e|őirźnyzatźtról 0,ó e Ft-ot átcsopoľtosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźm|älsi adó
e|őirényzatáĺa.
- A Tátika Napközi otthonos óvoda kiadás 721o0-o4 cím - kötelező fe|adat- személyi juttatás
e|őirányzatátrő| 323,7 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirétnyzatálróI 389,0 e Ft-ot, a beruháaás
e|óirányzatźtrő| 0,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési célú támogatás źů|aĺrlhánartźlson belü|re
e|őirźnyzatára, továtbbá a felhalmozási finanszírozási bevételen beliil az irźnyitőszewi tźtmogatásként
folyósított támogatźs fizetési szźm|án történő jőváirása e|őirźnyzatáről 0,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
mĺĺkĺidési ťlnanszirozźtsi bevéte|en belii| az irźnyitószervitátmogatásként folyósítotttámogatás fizetési
szźtm|źn történő j óváírása elő irán y zatár a.
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- Az onkormányzat kiadás l1l08-02 cím - köte|ező feladat . felhalmozási finanszírozási
kiadáson be|u| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatźtról 0,3 e Ft-
ot átcsoportosít a műkĺjdési finanszírozási kiadáson belül az ftźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|őirźnyzatára.
- A Tátika Napközi otthonos ovoda kiadás 72|00-04 cím _ <jnként vállalt feladat _ személyi
juttatĺás e|őirtnyzatźtľól 1l4,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési célú támogatás ti|amháztartason belülre
e|óirányzatára.
- Az onkormányzat kiadás l1108-02 cím _ önként vźi|a|t feladat - működési flnanszírozźsi
kiadáson beltil az irźnyitőszervi támogatasként folyósított támogatás kiutalása előirányzatáról 0,4 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános taľtalék

- kötelező feladat _ e|őirátnyzatélra.
- A Tátika Napközi Otthonos ovoda 72100-04 cím _ önként vállalt feladat _ mÍĺkĺjdési
ťlnanszirozźtsi bevételen beltil az irányítószervi tĺámogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmtrźn

történő jóváírása e|óirányzatźlt 0,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatas e|óirźnyzatźú 0,3 e Ft-tal, a
munkaadót teľhe|ő járulékok és szociális hozzá$tru|ási adó előirányzatźú 0,1 e Ft-ta| csökkenti.
- A Tátika Napközi otthonos óvoda 7flo0.o4 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási
ťlnanszírozźtsi bevételen belül az irźnyitőszervi tamogatĺásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án
történő jóváíľása e|őirźnyzatát |95,7 e Ft-tal és a kiadás beruházźs e|óirányzatźú 195,7 e Ft-tal
csökkenti.
- A Napraforgó Egyesített óvoda 72Ioo-17 cím _ kötelező fe|adat- felhalmozási finanszírozási
bevételen be|u| az iľányítószervi tĺámogatásként folyósított t-rámogatás fizetesi szttm|źn töľténő
jővźńrásae|őirányzatát |95,7 e Ft-tal és a kiadás beruhazás e|őirźnyzatáú |95,7 e Ft-tal megemeli.

15.2. Napľaforgó Napktizi otthonos óvoda

- A Napraforgó Napközi otthonos óvoda 72|o0.o7 cím _ kötelező feladat _ kiadás személyi
juttatĺás e|őirányzatźrő| 357,8 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|ási adő
e|óirányzatfuő| |65,9 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirányzatźról 115,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési
célú támogatás ok á l l amh áztartáson be lii I re e|őir źlĺy zatfu a,

- A Naprafoľgó Napközi otthonos ovoda 72100-07 cím _ önként vá||a|t feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzatfuól 0,3 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót teľhelő járulékok és szociális
hozzá$ źlru|źls i adó e lő irá ny zatáĺ a.

- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím mÍĺködési ťlnaĺszirozjsi kiadáson belül aZ
irányitőszervi támogatásként fo|yósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirényzatárő| 0,2 e
Ft-ot átcsoportosít a miĺkĺidési finanszírozĺsi kiadáson belül az irźnyítôszervi támogatásként
folyósítotttámogatáskiutalása-önkéntvái|a|tfeladat-e|óirányzatára.
- A Napraforgó Napközi otthonos ovoda 72|00-07 cím - kötelező feladat _ működési
ťlnanszírozttsi bevételen beliil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtmlrán

történő jóváírása eloirźnyzatźrő|, valamint a kiadás dologi e|őirźnyzatźlrő| 0,2 e Ft-ot átcsoportosít az _
iinként vźi|a|t feladat - működési ťlnanszírozttsi bevételen belül az fuźnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺámogatĺás fizetési szám|án történő jőváirása e|óirányzatźtľa, valamint a kiadás munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzź!źru|tsi adó előirányzatára.
- A Napľaforgó Napközi otthonos ovoda 72100-07 cím _ kötelező feladat _ működési
ťlnanszírozźsi bevételen beltil az irányítószeľvi támogatás fizetési számt.źn töľténő jőváírása
e|őirźnyzatźtt 20,5 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozĺsi bevételen belii| az irányitőszeľvi támogatás
fizetési szám|źtn töľténő jőváíľźsae|őkźnyzatát 141,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi e|óirźnyzatá./-ZD,S e
Ft-tal, beruhźzźse|óirźnyzatźú 141,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Napraforgó Egyesített ovoda 7f100-I7 cím _ köte|ező feladat - működési ťlnanszírozási
bevételen belül az irányitőszervi támogatás ťlzetési szźlmlán töľténő jőváírásae|óirźnyzatátŻ0,S eFt-
tal, a felhalmozási ťlnanszírozási bevételen be|ii| az iľányítószervi tĺmogatás fizetési szźlm|án történő
jőváúrása e|őirányzatźú L4I,0 e Ft-tal, és a kiadás dologi e|óirányzatźń 20,5 e Ft-tal, beruházás
e|őirźnyzatát 141,0 e Ft-tal megeme|i.
- Azonkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cé| és általános tartalékon bellii| azáltalános
tartalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatárő| 20,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím
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kötelező feladat - műkĺjdési ťlnanszirozási kiadáson beltil az irányítőszervi tĺámogatásként folyósított
támogatás kiutalása e|óir źny zatźlr a
- A Napraforgó Napkĺizi otthonos ovoda 72100-07 cím - kötelező feladat _ működési
ťlnanszíroztłsi bevételen belül az irétnyitőszervi támogatásként foýósított tźtmogatźts fizetési szám|án
töľténő jóváíľása előirányzatéú és a kiadás dologi kiadások eloirźtnyzatźúfD,O e Ft-tal megemeli.

15.3. VárunkRrĺd Napkĺizi otthĺlnos óvĺlda

- A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72100-08 cím - köte|ező feladat _kiadás személyi
juttatás e|őirźnyzatźtról 1.007,9 e Ft-ot, a munkaadót terhe|ő járulékok és szociális hozzájźru|ási adó
e|őirźnyzatźről 55,8 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú tĺámogatások á||amhánartáson be|ĺi|re
e|őirányzatára.
- A Várunk Rád Napközi otthonos óvoda 72Io0-08 cím _ önként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirányzatáről 28,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺkĺjdési célú támogatások
źi|amháztartáson be l ülre e|oir źlny zatär a.
- A Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím _ önként vái|a|t feladat - kiadás
szemé|yi juttatás e|őirźnyzatáró| 0,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárúási adó e lőirá ny zatźlra'
- Az onkormányzat 1108-02 cím működési finanszírozási kiadáson beliil az írányitőszervi
támogatásként folyósított támogatźłs kiutalása _ önként vállalt feladat _ előirányzatárő| 0,2 e Ft-ot
átcsoportosít az az irányítószervi támogatásként fo|yósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _
eloirźtnyzatźra
- A Várunk Rád Napközi otthonos ovoda 72100-08 cím _működési finanszírozási bevételen
belu| az irźnyitószervi támogatásként folyósított tamogatás fizetési szźlm|án töľténő jóváirása _ önként
vállalt feladat _ előirátnyzat'źtról 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a műktidési ťlnansziroztlsi bevételen belül az
irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szálm|ántöľténő jóváírása_ kötelező fe|adat
_ e|őirźnyzatára, valamint a kiadás személyi juttatás _ önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| 0,2 e Ft-
ot átcsopoľtosít a mÍĺködési célú tamogaĺás á||amháztartźson belülre köte|ező feladat -
e|őirźnyzatźlra.
- AzÖnkormĺányzat kiadás l1107-0l cím miÍködési cél és általános tartalékon be|u| azáltalános
tartalék _ kötelező fe|adat _ előirányz'atáľól 0,1 e Ft-ot átcsoportosít a l l108-02 cím - kö'telező fe|adat
_ miĺködési finanszírozási kiadáson belül az irátnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása előir źny zatár a.
- A Vrárunk Rád Napközi otthonos ovoda 721oo-08 cím - kötelező feladat _ működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|őirźnyzatźú és a kiadás működési célú tźtmogatás źi|amháztart'áson belülľe
e|okźnyzatźú 0,l e Ft-tal megeme|i.

15.4. Napsugáľ Napközi Otthonos óvoda

- A Napsugáľ Napközi otthonos óvoda 72loo-09 cím _ kötelező feladat _ kiadás dologi
e|őirźnyzatźtról 70,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési célú támogatások á||amháztartźtson belülre
e|oirányzatźra.
- A Napsugár Napközi otthonos ovoda 72|00-09 cím _ önként vállalt feladat - kiadás szeméIyi
juttatás e|őirźnyzatttró| 2,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociáIis hozzájáru|ási adó
e|őirányzatfuól 0,5 e Ft-ot átcsoportosít a míĺködési célri támogatások ál|amhźntartáson belülre
e|őiränyzatźra'
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozási kiadáson beliil az
irányitószewi támogatás kiutalása _ kötelező feladat - e|őirányzatáről 1,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a
mĺĺködési ťlnanszirozźtsi kiadás irĺínyítószervi támogatásként fo|yósított támogatás kiutalása _ köte|ező
feladat _ e|óirttnyzatźra 0,4 e Ft-ot, az irányítőszewi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása -
önként vźilalt feladat _ e|őirźnyzatźra 0,8 e Ft-ot.
- A Napsugár Napközi otthonos ovoda 72|oo-o9 cím felha|mozási cé|ú ťlnanszírozási
bevételen be|u| az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szźm|án töľténő
jőváirása - kötelező feladat - eloirtnyzatárő| I,2 e Ft-ot átcsoportosít a működési ťlnanszírozttsi
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bevételen bę|ů| az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jőváírása _ kötelező feladat _ eLőirźtnyzatára 0,4 e Ft-ot, az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán történő jőváirása _ önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatára 0,8 e Ft-ot és
ezze| egyidejűleg a kiadás beruhazás _ kötelező feladat _ e|őirányzatźrő| l,f e Ft.ot átcsopoľtosít a
személyi juttat,ĺás _ kötelező fe|adat _ e|őirányzatára 0,1 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájźtru|źlsi adó _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatfua 0,3 e Ft-ot, a működési célú támogatás
á||amhźlztartźlson belülre - önként vá|lalt feladat _ e|őiránvzatźtľa 0.8 e Ft-ot'
- A Napsugár Napközi otthonos óvoda 72l0ő-og cím felhalm ozási cé|ű ťlnanszírozási
bevételen belül az iľányítószervi tĺámogatásként folyósított tĺámogatás fizetési szám|án történő
jóváírása _ kötelező feladat _ e\őírényzatźtt és a kiadás beruhrázás _ kötelező feladat _ e|oirányzatźtt
65,8 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidějĺleg a Napraforgó Egyesített óvoda 72|0o-I7 cím - koíe|ezó
feladat _ felha|mozási ťlnanszírozási bevételen beliil az irźtnyítószervi támogatásként folýsított
támogatás fizetési szám|źtn történő jóváírasa _ kötelező feladat _ e|oirźtnyzztźú és a kiadás beruházás _
kötelező feladat _e|őirźnyzatáLt65,8 e Ft-tal megemeli.

!5.5. Száłzszoľszép Napkiizi otthonos óvoda

- A Szźaszorszép Napközi otthonos óvoda 721ooĄo cím _ kote|ezó feladat _ kiadás személyi
juttatás e|óirźtnyzatÁről, 43,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő jarulékok és szociális hozzájźtru|źtsi adó
e|ókźnyzatárő| L2,0 e Ft-ot a dologi kiadások e|óirttnyzatárő| 362,0 e Ft-ot átcsoportosít a miĺködési
cé lú támo gatĺás ok ál lamhĺáztarľáson belti lľe e|őir ány zatáĺ a.

- A Szźnszotszép Napközi otthonos ovoda 72|00-L0 cím _ kötelező feladat - kiadás személyi
juttatás e|őiźnyzatźrő| I7,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú Łámogatások źůlramhź.ztartźson
be l ülľe e|őir ány zatár a.
- Az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ finanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|olrányzatárő| 56,9 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás l1107-01 cím míĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános taľtalék _ kötelező fe|adat
_ e|óirányzatára
- A Százszorszép Napközi otthonos ovoda 72100-|0 cím _ kötelező feladat _ működési
ťtnanszirozttsi bevételen belĹil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|źtn
töľténő jőváírźsa e|őirźlnyzatät 56,9 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźtt 43,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő jĺáľulékok és szociális hozzźýźru|átsi adó előiĺányzatźtt |3,7 eFt-ta| csökkenti.
- Az onkormányzatkiadás 11108-02 cím - <jnként feladat - ľlnanszírozási kiadáson belül az
irányítoszervi tĺámogatásként folyósított üímogatás kiutalása e|oirźnyzztźtől 0,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás 1l107-01 cím míĺködési cél és általános tartalékon belül az általános taľtalék - kötelező feladat
_ előirányzatźra.
- A SzÍuszorszép Napközi otthonos ovoda 72100-n cím _ önként feladat _ miĺködési
ťlnanszírozási bevételen beltil az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|áĺ
történő jőváírása e|óirźtnyzatát 0,3 e Ft-tal és a kiadás szemé|yi juttatas e|oirźnyzatźú 0,2 e Ft-ta|, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzĺjźtru|źtsi adó előirányzatáú0,1e Ft-tal csökkenti.
- A Szźnszorszép Napközi otthonos ovoda 72100-|0 cím _ kötelező feladat - felhalmoási
ťlnanszírozttsi bevétel e|őirányzatán belül az irźtnyitőszervi Łámogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szźmlźn történő jőváirása e|óirźnyzatźú és a kiadás beľuhĺázás e|őirányzatát f48,0 e Ft-ta|
csökkenti és ezze| egyidejűleg a Napraforgó Egyesített óvoda 72Io0-|7 cím _ kötelező feladat
felhalmozási ťuranszírozási bevétel e|óirányzat'źtn beliil az irźnyitőszervi tátmogatásként folyósított
támogatás ťlzetési szźlm|án töľténő jóváírása e|óirźnyzatát és a kiadás beruházás e|őirttnyzatźlt248,0 e
Ft-tal megemeli.

15.6. Gyeľekviľág Napktizi otthonos óvoda

- A Gyeľekvinág Napközi otthonos óvoda 72100-05 cím _ kötelezo fe|adat- működési bevétel
e|óirźnyzatát és ezze| egyidejűĺeg a kiadás dologi e|őirźnyzatźtt2f9,O e Ft-tal megemeli.
- A Gyeľekvirág Napközi otthonos ovoda 72|00-05 cím _ kö'telezó fe|adat- kiadás munkaadót
terhelő járulékok és szociá|is hozzźĄźlral'ási adő e|oirányzatfuő| 633,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
működésicé|űtámogatźlsá||amhtutartásonbelülľee|óirányzatára.
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- A GyerekviĘ Napközi otthonos óvoda 7f|o0-o5 cím _ önként vźt||a|t feladat - kiadás
személyi juttatás e|oirányzat.áról 835,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás miĺködési célú támogatás
á||amhźztartáso n belül re e|őir źny zatár a.
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím mĺĺködési ťlnanszírozási kiadáson beliil az
irźlnyitószewi támogatásként folyósított tamogatás kiutalása _ kötelező fe|adat_ e|őirányzatárőI5|6,7
e Ft-ot, a az kźnyitőszervi ĺámogatásként folyósított támogatźls kiutalása _ önként vál|alt feladat _
e|őirźnyzatáról 0,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1107-0l cím miiködési cé[ és általános tartalékon
belül az általános tarta|ék_kötelező feladat - e|őirźnyzatára.
- A Gyerekvirág Napközi offhonos ovoda 721,00-05 cím _ köte|ező feladat -működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|źłn

történő jőváirása e|óirźnyzatźń 5|6,7 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás

e|óirányzatát I60,f e Ft-tal, munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźtu|źlsi adó e|őirźnyzatái
126,5 e Ft-tal, a dologi kiadások e|őirźnyzatźúŻ3L,O e Ft-tal csökkenti.
- A Gyerekvirág Napkĺizi otthonos óvoda 72|00-05 cím _ önként vállalt feladat -működési
ťlnanszírozttsi bevéte|en belüt az irźĺnyítőszervi tĺámogatásként folyósított támogatás fizetési szźm|źn
történő jóváírása előirányzatát 0,8 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźń
0,5 e Ft-tal, munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzá|źtu|ási adó e|őirányzatát 0,3 e Ft-tal
csökkenti.

15.7. Kincskeľeső Napközi otthonos ivoda

- A Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72100.06 cím - kötelező feladat - kiadás személyi
juttatás e|őirányzatéről l.036,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú t.ámogatĺás

á||amháztartáson belülľe e|őir ány zatár a.
- A Kincskereső Napközi otthonos
személyi juttatĺás e|óirányzatárőI l5,0 e
á||amhánartáson be lülre e|őir źnv zatźr a.
- A Kincskereső Napközi otthonos óvoda 72100-06 cím _ kötelező feladat _ míĺködési célri
támogatás áů|amháztartáson belülrő| e|oirányzatźt 54,0 e Ft-tal, működési bevétel e|óirźnyzatźú 2,0 e
Ft-tal megemeli és ezze| egyidejíĺleg a kiadás személyi juttatĺís e|őirźnyzatźú 43,0 e Ft-tal' a
munkaadót terhelő jĺárulékok és szociális hozzáĄélrulrźsi adó előirányzatźÍ 1l,0 e Ft-tal, dologi kiadás
e|oirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli.
- Az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím működési ťlnanszkozási kiadáson belül az
irányítószeľvi támogatásként folyósított tźmogatás kiutalása _ köte|ező feladat _ e|ofuźtnyzatárő|
1 .077 ,7 e Ft-ot, az irányítőszervi tźtmogatásként folyósított támogatźs kiutalása _ önként vállalt feladat
_ e|oirányzatárő| 0,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l107-0l cím működési cél és általános tarta|ék _
köte lező feladat - e|őlĺ ány zatár a.

- A Kincskereső Napközi otthonos ovoda 72100-06 cím _ kötelező feladat - működési
ťlnanszirozźtsi bevételen belül az irányítószeľvi tlámogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án
töľténő jőváírása eloirátnyzatźú 1.077,7 e Ft-tal cstjkkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás szemé|yi
juttatás e|óirźnyzatáú 640,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzź|źru|ási adő
e|őirányzatáú344,9 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatźń9f,O e Ft-tal csökkenti.
- A Kincskereső Napközi otthonos ovoda 72100-06 cím _ önként vállalt feladat - működési
ťlnanszírozttsi bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án

történő jőváirása e|oirányzatźú 0,9 e Ft-tal csö,kkenti és ezze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatás

e|őirányzatźlt 0,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jrĺrulékok és szociális hozzź$źtru|źtsi adó e|óirźlnyzatáú
0,6 e Ft-tal csökkenti.
- A Kincskereső Napk<ĺzi otthonos ovoda 72|00-06 cím _ köte|ezo feladat - felhalmozási
ťlnanszírozźtsi bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án

töľténő jőváirása e|óirányzatźtt 10,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg 'a kiadás beruházás
e|óirźnyzatátt, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített ovoda 72100-1'7 cím

kötelező fe|adat felhalmozási finanszírozási bevétel elóirźnyzatán belĺ'il az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szálm|átn töľténő jővźúrása e|oirányzatát és a kiadás
berubźzás e|őtrźtnyzatźtt l0,0 e Ft-tal megemeli.

óvoda 7f|oo-o6 cím _ önként vállalt feladat - kiadás
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás miĺk<jdési cé|ú tamogatás
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15.8. Szivárvány Napkiizi otthonos óvoda

- A Szivárvány Napközi otthonos óvoda 721oO-|1 cím _ k<jtelező feladat -működési bevételi
e|óirtnyzatźtt és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi e|óiľányzatátf,0 eFt-ta| megemeli.
- A Szivárvány Napközi otthonos ovoda 72I00-|l cím - kötelező feladat _ kiadás személyi
juttatás e|őirányzatátról 185,8 e Ft-tal, a dologi kiadás e|óirtnyzatátró| 256,0 e Ft-ot átcsoportosít a
ki adás mű ködé s i cé lú tĺámo gat ás á||amháztaľtáson b e ltilre előir źny zatár a.
- A Szivárvĺány Napttlzi Otthonos óvoda 7f|0o-|l cím _ önként vállalt feladat _ kiadĺĺs
személyijuttatas eloiľányzatźro| |7,7 e ľ"t-tal, a munkaadot terhelo járulékok és szociális hozzźĘäru|äsi
adó előirányzatátrő| 0,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú tĺámogatás államháutartáson
b e lülre e|őir äny zatźtr a'
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási finanszírozźsi kiadáson belül az
irányitőszervi támogatás kiutalása _ kĺitelező feladat _ e|őirźnyzatźró| 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a
mĺikö,dési ťlnanszírozźtsi kiadáson be|u| az irányitőszewi támogatás kiutalása - kötelező feladat -
e|őirźnyzatźra0,2 eFt-ot azirźnyitőszervi támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat _ e|őirányzatára
0,4 e Ft-ot.
- A Szivfuvány Napközi otthonos ovoda 72Ioo-|l cím felhalmorÁsi ťlnanszirozźtsi bevételen
belül az irányitószervi tĺmogatĺásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírźsa _
köte|ező feladat _ e|oirźnyzatáról 0,6 e Ft-ot átcsoportosít a működési ťlnansziroztlsi bevételen belĺil az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źntörténo jővźtírása _ kötelező feladat
_ e|óirányzatára 0,2 e Ft-ot, az irźnyítőszervi tźmogatásként folyósított tamogatás fizetési számlán
töľténő jóváírása - önként vźů|a|t feladat e|őirźnyzatźtra 0,4 e Ft-ot, és ezze| egyidejiĺleg a kiadás
beľuhazás _ kötetezó feladat _ e|óirźnyzatárő| 0,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a miĺködési célú támogatás
éilamhálztartáson belülre _ kötelező feladat _ előirányzatálra 0,2 e Ft.ot, a miĺködési cé|ú támogatás
źi|amhánartáson belülre - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatźra0,4 e Ft-ot.
- A Sziváľvány Napközi otthonos ovoda 72100-|1 cím - kötelező feladat - felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irźnyitőszerui támogatásként folyósított témogatźts ťrzetési szám|án
töľténő jőváírźsa e|őirźnyzatát 199,4 e Ft-ta| csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás beruhazás
elĺĺirányzatźú, ugyan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített óvoda 72lO0.|7 cim

kötelező feladat felhalmozási ťlnanszirozási bevétel eloirźnyzatán belül az irányítószeľvi
üámogatásként folyósított tálmogatáls fizetési szźlm|án töľténő jőváirźsa e|őirźlnyzatźtt és a kiadás
beruhźzás e|őirźnyzatźlt 199,4 e Ft-tal megeme|i.

15.9. Hétszínviľág Napktizi otthonos óvoda

- A Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72|00-|f cím - önként vái|alt feladat _ személyi
juttatás e|óirźnyz-atáról 554,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás működési céIú támogatźs á,||amhánarüĺson
beltilre e|őir źtny zatár a.
- Az onkormányzat kiadás ll108-02 cím működési finansziĺozźsi kiadáson belĺ'il aZ
irźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező fe|adat _ e|őirźnyzatárő|
l.285,8 e Ft-ot, az irányitőszervitźtmogatásként folyósított tĺĺmogatás kiutalása ö,nként vállalt feladat -
e|őirányzatáról 411,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l107-0l cím miĺködési cél és általános taľtalékon
be|i| az általános tartalék - kötelező feladat _ e|oiĺányzatźra.
- A Hétszínvirág Napközi Otthonos ovoda 72|00-|2 cím - kötelező feladat _ miíködési
ťlnarszirozási bevételen belül az irźlnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jőváirása e|óirźnyzatźú 1.285,8 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirányzatźt |.056,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járu|ékok és szociáIis hozzájźlru|źtsi adó
e|őirányzatźú 52,4 e Ft-tal, a dologi e|őirányzatát I77,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Hétszínvirag Napközi otthonos óvoda 72|00.|2 cím _ önként vállalt feladat _ működési
ťlnanszirozźlsi bevételen belül az irányítőszerli támogatásként folyósított támogatás fizetési szátmllán

történő jóváírása e|őirányzatźú 4| 1,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e(óirányzatźú 410,8 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jĺíľulékok és szociális hozzźĘám|ási adó előirányzatélt
0,2 eFt-ta| csökkenti.
- A Hétszínvirág Napközi otthonos óvoda 72|00ir2 cím _ kötelező feladat - felhalmozási
ťlnanszirozttsi bevételen belül az irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
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történő jőváirása e|őirźtnyzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg.a kiadás beruházás
e|őirźnyzatát' uryan ezen összeggel csökkenti, valamint a Napraforgó Egyesített ovoda 7f|00-I7 cím
- k<jtelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel e|őirátnyzatźn belĹil az írányitőszervi
Ĺámogatásként folyósított t'rámogatás ťlzetési szźtm|tłn töľténő jőväirása e|őirányzatát és a kiadrás
beruhĺázás e|óirányzatźú l56,0 e Ft-tal megemeli.

15.10. Koszorú Napkiizĺ otthonos ovoda

- A Koszoru Napközi otthonos ovoda 72100-|3 cím _ önként vállalt feladat _ mrĺködési
bevétel elóirźtnyzatárő| 64,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú Łámogatás źú|amháttartáson be|Ĺilľe
e|őirányzatźna.
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím működési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatĺásként folyósított tamogatĺás kiutalása _ kötelező fe|adat _ e|őirányzatáÍő| 48f ,8
e Ft-ot, az irźnyítőszervi tźtmogatĺásként folyósított támogatiás kiutalása önként vállalt feladat -
e|óftźnyzatfuő| 0,1 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1ll07-0l cím mÍĺködési cél és általános tartalékon
beliil az általános tarta|ék- k<jtelező feladat _ etőiránvzatára.
- A Koszorú Napközi otthonos óvoda ňloo-ls cím _ kötelező feladat _ miĺködési
ťlnanszírozttsi bevételen belül az irźtnyítőszervi tĺámogatásként folyósított támogatźts fizetési szám|źn
történő jőváirása e|oirźtnyzattú 482,8 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|őirźnyzatźt339,7 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adő e|oirányzatáń
2|,1 e Ft-tal a dologi kiadrások e|oirányzatźú 122,0 e Ft-tal csökkenti.
- A Koszoľú Napközi ottlronos ovoda 72|00-13 cím _ önként vźů|alt feladat - miĺködési
ťlnanszírozźlsi bevételen belĹil az irányítószervi tĺámogatĺásként folyósított tamogatás ťlzetési szźtm|źn
ttirténő jőváirźsa e|óirźnyzatźú 0,l e Ft-ta| csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás
e|őirźnyzatát 0,l e Ft-tal csökkenti.
- A Koszorú Napközi otthonos óvoda 7f|oo-|3 cím _ kötelező feladat _ kiadás személyi

juttatás e|őirányzatárő| 719,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztlttru|tsi dó
e|őirźnyzatźtrő| |94,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatźs źů|amhźutaľtáson belülre
e|óirźnyz-atára
- A Koszorú Napközi otthonos ovoda 72|00-13 cím _ önként vállalt feladat - kiadás személyi

juttatás e|őirźnyzatźtról l9,5 e Ft-ot a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźrulási dő
e\őirátnyzatáról 0'5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás míĺködési cé|tĺ támogatźs źi|amhánaftáson beltilľe
e|oirźnyzatára.
- A Koszorú Napközi otthonos ovoda 72|00-1,3 cím _ kötelező feladat _ felhalmozási
ťlnanszírozási bevételen belül az irźlnyitőszewi támogatásként folyósított tźtmogatás fizetési szźtm|źn
történő jőváirása e|őirźnyzatźú |27,0 e Ft-tal csökkenti és ez.ze| egyidejíĺleg .a kiadás beruhĺázĺís
elóftányzatźú' ugyan ezen összeggel csö'kkenti, valamint a Napraforgó Egyesített ovoda 72100-17 cim

köte|ező feladat felhalmozási finanszŕľozási bevétel e|oirányzatźn belĺ'il az irźnyítőszewi
tĺámogatásként folyósított támogatźts fizetési szám|źn történő jóvźńrása e|óirányzatát és a kiadás
beruhrízás e|őirányzatźú I27,0 e Ft-tal megemeli.

15.11. Mesepalota Napközi otthonos óvoda

- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72|00-|4 cím - kötelezó fe|adat- működési bevétel
előirźnyzatát és ezze| egyidejiĺleg a kiadás dologi e|őirźnyzatát l89,0 e Ft-tal megemeli.
- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72100-|4 cím - köte|ező feladat _ kiadás személyi
juttatás e|őirányzatáről 18,4 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő jĺárulékok és szociális hozzá!źrúási adó
e|őirźnyzatáről 0,3 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őlrźnyzatźtrő| 228,0 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadás
működé s i cé lri támo gat źs źúlamháztartás on be lül re e|őir ány zatár a.
- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72|00-|4 cím _ önként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás e|őirźtnyzatfuól 111,3 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás működési célú támogatás
źú|amhźztartáson beliil re e|őiľ ány zatár a.

- A Mesepalota Napközi otthonos ovoda 72|00.|4 cím _ önként vállalt feladat _ kiadás
személyi juttatás e|őirźnyzatźtró| 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzźĄáru|ás i adó e|őir ány zatźra.

I6



15.12. Pitypang Napktizi Otthonos Ovoda

- A Pitypang Napközi otthonos óvoda 72|00Ą5 cím - önként vállalt feladat _ műkodési
bevétel e|óirźnyzatźtt és kiadás munkaadót terhelő járu|ékok előirányzatát |,0 e Ft-tal megemeli.
- Az onkornányzat kiadás 11108-02 cím működési ťĺnanszirozási kiadáson belül az
irányítószeľvi tlámogatásként folyósított támogatás kiuta|ása _ önként v,źůla|t feladat - e|ííirźtnyzatáról'
0,2 e Ft.ot átcsopoľtosít az irźnyitőszervi támogatásként folyósított Ĺámogatás kiuta|ása _ kötelező
fe ladat _ e|óirźny zatát a.
- A Pitypang Napközi otthonos óvoda 72Io0Ą5 cím - önként vállalt feladat _ műkiidési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószeri t.ámogatĺásként fo|yósított támogatás fizetési szźtm|án

töľténő jóváírása e|őirtnyzatárő| 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a _ kötelező feladat - miĺk<jdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszeri tamogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jóváíľása előirányzatára és ęzze| egyidejiĺleg a kiadás személyi juttatas _ tjnként vállalt fe|adat
_ e|őirányzatárő| 0,2 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatĺĺs _ kötelező feladat e|őirźlnyzatźtra'
- A Piýpang Napközi otthonos ovoda 72|00-|5 cím _ köte|ezó feladat - kiadás személyi
juttatás e|őirányzatátróI243,7 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźĄźru|źsi adő
e|őirányzatźrő| |07,3 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirźnyzatáról 151,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
mű ködés i célú támo gatások ál lamh źztartáson be l ii| re e|óir źlny zatźr a.
- Az Önkormányzatkiadźs 11108.02 cím - önként vállalt feladat - miĺködési ťlnanszirozási
kiadáson belül az irányítószervi tlámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirźnyzatźtről 0,7 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 1l l07-0l cím míĺködési cél és általános tartalékon be|u| az általános tartalék
_ kötelező feladat _ e|óirźtnyzatźra.
- A Pitypang Napközi otthonos ovoda 72100-|5 cím - önként vállalt fe|adat - működési
ťlnanszirozźtsi bevételen belĺil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
tĺirténő jóváírása és kiadás munkaadót terhelő jáľulékok előirányzatźú0,7 e Ft-tal csökkenti.

15.13. Katica Btilcsőde és Napkiizi otthonos óvoda

- A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda 72|00-16 cím _ kötelező feladat - kiadás
személyi juttaüás előirźnyzatárő| 764,5 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális
hozzźĘźra|źlsi adó e|óirányzatáról 388,3 e Ft-ot, a dologi kiadások elóirányzatáről 239,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a működési cé|űtámogatás áilamhźúzrtźlson belülľe e|ofuttnyzatára'
- A Katica B<ilcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-|6 cím - önként vét||a|tfeladat _ kiadás
személyi juttatlĺs e|oirányzatáről 138,9 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzáýźm|ási adó előirányzatárő| 0,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a működési célú támogatźs áů|amhźutaľtáson
be liilrő| e|oir źtny zatźtr a.
- Azonkormányzatkiadás 1l108-02 cím _ kötelező fe|adat_ működési ťlnanszirozási kiadáson
belül az irányitőszervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása e|őirźnyzatźlrő| 663,4 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11l07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános tarta|ék
e|őirányzatźtra
- A Katica Bölcsőde és Napközi otthonos ovoda 72100-|6 cím _ kcjtelező feladat _működési

ťlnanszirozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jővéirźsa e|őirźnyzatát és a kiadás munkaadót terhelő jĺárulékok é szociális hozzźĄźtru|rási adő
e|óirttnyzatát 663,4 e Ft-tal csökkenti.
- A Katica Bĺilcsőde és Napközi otthonos ovoda 72|00-16 cím _ kötelező feladat -
felhalmozási finanszíľozási bevételen belül az irányítőszervi támogatĺásként folyósított támogatás
fizetési szźtmtźn történő jóváirźsa e|őirźnyzatźú 29,0 e Ft-tal és ezze| egyidejíi|eg a kiadás beruházás
elóirźtnyzatźú, Ugyan ezen összeggel csĺlkkenti, valamint a Napľaforgó Egyesített ovoda 72L00-17 cím

kötelező feladat felhalmozási finanszírozási bevétel e|őirányzatán belül az irányitőszervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|źln töľténő jőváirása e|őirźnyzatźú és a kiadás
beruhĺízás e|óir ány zatát 29,0 e Ft-tal megemel i.

15.14. Napľafoľgó Egyesített óvoda
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- Az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím mÍĺkĺjdési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított tĺámogatás kiutalása _ kö'telezó fe|adat _ e|óirétnyzatárőI
4.448,3 e Ft-ot átcsoportosít az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként
vállalt feladat _ e|őírányzatźra.
- A Naprafoľgó Egyesített ovoda 72|00-17 cím működési finanszírozźsi bevételen beltil az
irányítószervi tĺámogatĺásként folyósított tĺámogatás fizetési szám|án történó jővźtírása előirányzatáĺó| _
kötelező feladat - 4.448,3 e Ft-ot átcsopońosít az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított tárrrogatás
ťlzetési szám|źn tĺirténő jóváírása _.önként vállalt feladat - e|óirźtnyzatára.
- A Napraforgó Egyesített ovoda 72l00-I7 cím kiadás személyi juttatás -kötelező feladat -
e|óirźnyzatźlrő| 4.448,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatás _ önként vźůla|t feladat _ előirźnyzatźra
180,4 e Ft-ot, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź$álrulźlsi adó e|óirźnyzatára_
önként vállalt feladat _ 4.267.9 e Ft-ot.

t6.ĺ A Józsefuaľosi Váľosüzemeltetési Szo|gáůat 2015. július l5. napján jogutódlás nélkül megszíint. A
megszÍĺntetés előtt az intézmény költségvetése becsült teljesítés a|apján került csökkentésre,
módosításra. A tényleges teljesítés a becsült adatoktól eltér, ezért a költségvetési szerv
kĺiltségvetésének módosítása indokoLt a záÍźLsi feladatok elvégzésének érdekében.

a) A beruházási előirányzat túllépése |7.256,8 e Ft, ebből 17.000,0 e Ft a parképités az
onkormányzathoz került átcsopoľtosítiásra, mint áthűZődő feladat, azonban a szźtm|a benýjüísa és
annak pénzíigyi teljesítése még az intézmény működése idején töľtént. Javasolt a tulteljesítésekre az
Onkormányzat költségvetésébe áthozott beruházási e|őhźnyzat maradványokból a fedezetet
bizosítani.
- Az onkormányzat kiadás 11601-03 cím _ önként vát||a|t feladat _ beruhĺĺzási e|őirányzatźrő|
7.484,0 e Ft-ot, felújíĺás e|óirźtnyzatárő| 9.772,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím
felhalmozási célú finanszírozási kiadáson bel.u| az irányítőszewi tĺámogatásként folyósított támogatás
kiutalása - kötelező feladat _ e|őirányzatátra 5|8,3 e Ft-ot, a az irźtĺyítőszeľvi támogatásként folyósított
támogatĺás kiutalása - önként vállalt feladat _ e|őlrányzatára 16.738,5 e Ft-ot.
- A Józsefuárosi Vĺárosüzemeltetési Szolgálat 80103 - kötelező feladat - cím felha|mozási
ťlnanszírozttsi bevételen belül az iľźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jóváírása előiľányzatát és a kiadás beruházás e|őirźnyzatát 5l8,3 e Ft-talmegemeli beszerzések
címén.
- A Józsefuáľosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80103 - önként váilalit feladat - cím felhalmozĺsi
ťlnanszirozttsi bęvételen beliil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatźs ťlzetési szźm|án
történő jóvźúrźsa e|oirźnyzatát és a kiadás beruhĺázás e|óirźnyzatát |6.738,5 e Ft-tal megemeli
parképítés címén.

b) Azigazgatóság bevételi többlete 497,2 e Ft, a kiadási hiánya f.74f,7 eFt, ezértjavasolt a
bevételi többlettel a hiány csökkentése, valamint a kote|ezó és önként vállalt feladat kiadási
e|őirányzatok közötti átcsoportosítás a tul illetve alulteljesítések miatt.
- A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szo|gálat 8010l cím mtíködési bevételek _ kötelező feladat
_ e|őirźnyzatźft 473 

'6 e Ft-tal, a fe|ba|mozźtsi bevétel - kötelező feladat . e|óirźnyzatźLt 23,6 e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg a kiadás do|ogi - önként vállalt feladat _ e|óirźnyzatźLt 497,2 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gá|at 80l0l cím személyi juttaüás _ kötelező feladat -

e|oirźtnyzatfuő| 2.12|,8 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő jĺárulékok _ köte|ező feladat _
e|őirźtnyzatźtra 87,8 e Ft-ot, a személyi juttatís _ önként vál|alt feladat _ e|oitźlĺyzatźra 2.034,0 e Ft,
továbbá a do|ogi _ kĺitelező feladat _ e|oirányzatárő| 2.819,6 e Ft-ot, a műk<jdési célú támogatások
á'||amháńartáson belülľe - kötelező feladat - e|óirźlnyzatáról 5.068,3 e Ft-ot átcsopoľtosít a szeméIyi
juttatás - önként vá'||a|t feladat _ e|óirźnyzatźtra 6.827,2 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzé!źru|ási adó _ önként vá||alt feladat _ e|óírźnyzattra I.060,7 e Ft-ot.
- A Józsefuárosi Vĺárosüzemeltetési Szo|gźiat 8010l - kötelező feladat - bevételi e|ófuányzatźn
belül a működési bevétel e|őirźnyzatźú 0,3 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzźýźttul'ási adó előirányzatéú0,3 e Ft-tal megemeli.
- Az Önkormányzat kiadás lll08-02 cím működési ťlnanszírozási kiadáson belü| az
írźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatás kiutalása - kötelező fe|adat _ e|oirányzatfuő| I3f'I
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e Ft-ot átcsopoľtosít a irźtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá|lalt
feladat _ e|óir ány zatźr a.
- A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80101 cím műkĺjdési finanszírozźsi bevéte|en
belül az irźnyítőszeĺvi tímogatásként folyósított támogatás jőváírása kötelező feladat -
e|óirányzatárő| |32,| e Ft-ot átcsopoľtosít az irányitőszervi tźlmogatásként folyósított tźlmogatás
jóváírása _ önként vállalt feladat _ e|őitányzatárą valamint a kiadás munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzź$áru|źsi adó _ kötelező feladat _ e|óirěnyzatárő| |32,| e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozĺÁjźtru|ási adó _ önként vźúla|t feladat _ e|őirányzatźra.
c) A településtizemeltetés címen közfoglalkoztatás miatt l'f4,5 e ľt, egyéb szolgáltatásbö| 476,2
e Ft bevételi többlete van, mellyel javasolt a címen belüli kiadási hiányok részbeni csökkentése,
valamint a kiadási e|őirányzatokon belüli átcsopoľtosíLások a teljesítések miatt.
- A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80103 cím _ kötelező feladat _ működési célú
támogatások á||amhźztartáson belülre e|óirányzatźlt |24,5 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a személyi
juttatás e|oirtnyzatát 98,0 e Ft-tal' a munkaadót terhelő jáľulékok e|őirányzatát26,5 e Ft-tal megemeli
közfo gl al ko ztatźs cimén.
- A Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80103 cím működési bevételek - kötelező feladat
_ e|őirányzatát 75,9 e Ft-tal, a miĺködési bevételek _ önként vá|la|t feladat _ e|őirányzatát 400,3 e Ft-
ta| és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźú 476,2 e Ft-tal megemeli.
- A Józsefuárosi Várostizemeltetési Szo|gźůat 80103 cím _ önként vállalt feladat - kiadás
személyi juttatás e|óirányzatéról l.883,0 e Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok e|őirźnyzatáról l.615,3
e Ft-ot, a dologi e|őirányzatźről 9.331,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a 80103 cím _ kötelező feladat -
személyi juttatás előirányzatźra 188,6 e Ft-ot a do|ogi - kötelező feladat - e|óirźnyzatára |2.64I,6 eFt-
ot, valamint munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźĄám|álsi adó - kötelező feladat -
e|őirényzatźról 889,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi _ kötelező feladat _ előirányzatára.
d) A piac üzemeltetésen a bevételi többlet 27,5 e Ft, indokolt a dologi e|ofuźnyzat emelése. A
kiadási meglakarítása összesen l.080,8 e Ft, melyet javasolt átcsopoľtosítani a igazgatóság dologi
kiadási hiĺányának csökkentésére.
- A Józsefuárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező fe|adat - miíködési bevétel
e|őirányzatźú és kiadás dologi e|őirányzatátŻI,5 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.
- A Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat 80105 cím - kötelező feladat - szeméIyi juttatás
e|oirźnyzatárő| 468,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájátu|ási adó
e(őirányzatárő| 142,0 e Ft-ot, a dologi e|őirányzatźrő| 268,| e Ft-ot, a 80105 cím _ ĺinként vá|lalt
feladat _ személyi juttatás eloirźnyzatfuő| |67,0 e Ft.ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáró|
35,4 e Ft-ot átcsoportosít a 80l01 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őlrźnyzatára.

e) A kerületőrség kiadás dologi e|oirźtnyzatának maľadványa 10,l e Ft, melynek átcsopoľtosítiása
az igazgatőság dologi e|őlĺźnyzatźtra javasolt ahiány csökkentése érdekében.
- A Józsefuárosi VrárosĹizemeltetési Szolgálat 80108 cím . önként vállalt feladat _ dologi
e|őirányzatáről l0,1 e Ft-ot átcsoportosít a 80101 cím - önként váůla|t feladat _ e|íSirényzatára.

Đ A becsült teljesítéshez képest a tulteljesítés 5.223,5 e Ft, melynek fedezete az
onkormány zathoz átht'ződő feladatokľa tervezett e|ólrźnyzatok maradványa.
- Az onkormányzatkiadás 1160l-03 cím _ kötelező feladat _ dologi e|(5irányzatáró| 5.223,5 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím működési finanszírozási kiadáson beliil az irányítószeľvi
támogatásként folyósított támogaÍźts kiutalása - kötelező feladat _ e|otrányzatára 3.576,6 e Ft-ot, az
irźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vállalt feladat _ e|őirányzatára
1.646,9 e Ft-ot.
- A Józsefuárosi Varosüzemeltetési Szolgálat 80101 cím _ tinként válla|t feladat _ működési
ťlnanszírozttsi bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jőváirása e|óirányzatźlt 1.052,5 e Ft-ta|, a kiadás személyi juttatás e|őirányzatéłt 30,0 e Ft-tal' a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|źtsi adó e|óirźnyzatźú 804,8 e Ft-tal, a dologi kiadás
e|őirźnyzatźú f |7,7 e Ft-ta| megemeli.
- A Józsefuáľosi Városüzemeltetési Szo|gálat 80103 cím - kötelező feladat _ működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irźtnyitószervi támogaĺásként folyósított támogatás fizetési szátmirźn
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torténő jóváírásae|őirányzatźtt3.576,6 e Ft-ta|, és a kiadás dologi e|őirźtnyzatźtt, ugyan ezen <isszeggel
megemeli.
- A Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat 80108 cím - önként vállalt feladat - működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlrźn
történő jőváirźsa e|őirátnyzatźtt 594,4 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás e|őirényzatáń 54|,2 e Ft-tal, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzź$árulási adó előirányzatátt 53,2 e Ft-tal megemeli.

17.l A Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a 2015. évi ĺinkormányzati
támogatásánalďkompenzáciőjának <isszegét kéri módosítzniazalábbiak miatt:

a) A Keszýigyár közösségi programok feladatainak ę||źttásáthoz 7.000,0 e Ft értékben
gépjĺáľművásárlás, melynek fedezete a tĺámogatáson belüli átcsopoľtosítással biztosítható.
b) A 20|5. évi tulfinanszíroztls miatt 40.901 ,7 e Ft meglakarítÁst (Hl3., Galéria, foglalkoztatási
programok, PR. tevékenységek, magyarkúti üdtiltetés feladatoknál) kíván a Zrt. az év végi elszámolás
e|ott az onkormányzatnak visszaadni. Atźmogatźts csökkentéssel javasolt az onkormányzat źůta|ános
tarta|ék e|oir źtny zatának módo s ítasa.
c) Az éves gazdálkodás miatt a kötelező és önként vállalt feladatok e|oirźnyzatai közötti
átcsoportosítások.

- Az onkormányzat kiadás 11805 cím - kötelező feladat - mÍĺködési célú támogatások
źi|amháztartátson kíviilľe e|óirźnyzatźtrő|2.372,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célú tĺámogaŁísok
á||amhźnartáson kívti lre e|óir ánv zatár a.
- Az onkormányzat kiadźs ll805 cím - kötelező feladat _ működési célri támogatások
źilramhźlztartáson kívülre elĺcirányzatátt7.3|0,9 e Ft-tal csö,kkenti és kiadás 1l107-0l cím működési cél
és általłĺnos tartalékon belül a miĺködési általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatźú ugyan
ezen összegge| megemeli.
- Az Önkormányzatkiadźs l1805 cím _ önként vát|a|t feladat _ működési célú támogatások
á||amhánartáson kívülre e|őirźnyzatźtró| 4.627,8 e Ft.ot átcsopoľtosít a fe|ha|mozási célú tĺámogatások
źů|amhánartáson kívii lre e|óir áľlv zatár a.
- Az onkormányzatkiaďás 11805 cím - önként vál|alt feladat _ míĺködési célú tĺámogaüások
á||amhánatáson kívülre e|óirányzattfi 33.590,8 e Ft-tal csö'kkenti és kiadás 11107-01 cím műkcidési
cél és általános taľtalékon beliil a működési általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirźtnyzatátugyarl
ezen összegge| megemeli.

18./ A Józsefuárosi Szociális Szo|gźitatő és Gyeľmekjóléti Kĺlzpont kĺízis|akásokra tervezett
karbantartĺási e|óirányzata év végéig nem lesz elegendő' azonban a Gyeľmekjóléti Központ
karbantaľtiási e|őirányzatátn megtakarítiĺs lesz, ezérl' az intézményen belüli átcsoportosítás indokolt.
- Az Önkoľmányzat kiadás l l lo8-02 cím működési ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirányzatfuő|
l.300,0 e Ft-ot átcsopoľtosít azirtnyítőszervitámogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként
vállalt feladat _ e|őirányzatáĺa.
. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím műkĺidési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatáts fizetési számlán
történő jóvźłirźsa - kötelező feladat _ e|óirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a az irányítószervi
támogatásként folyósított tźmogatás fizetési szám|án történő jőváirása - <inként vá|lalt feladat _
e|óirányzatára, valamint a kiadás dologi kaľbantartĺás _köte|ezó feladat _ e|őirźlĺyzatáról 1.300,0 e Ft-
ot átcsopor1osít a dologi karbantartĺás _ önként vállalt - feladat e|őfuźnyzattna.

19./ A Józsefuárosi onkormányzat iizeme|tetésében |évő álta|źnos isko|ákban hatfuozatlan időre
bal|onos ivővíz biĺosíĺísa javasolt 2015. november l-jétő|. Ennek költsége 20l5. évľe bľuttó 334,0 e
Ft. Javasolt fedezetéül az źúta|ános műkĺidési taľtalékot megjelölni.

- Azonkormányzatkiadás l l107-0l cím működési cé| és általános tartalékon belĺil a miĺködési
általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|őirányzatáró| 334,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l 60 1.0 1 cím
_ önként vźil|a|t feladat - míĺködési cé|űtámosatás á||ambáztartźtson kíviilre eĺisirźnvzatźlra.
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20./ A Józsefuárosi onkormányzat az üzemeltetésében lévő általános iskolákban 2015. évben
prezentáciős projektorokat (tartószerkezettel és kivetítővel egyĺitt) kíván biaosítani _ ĺjnként vállalt
feladat -. Ennek költsége kb. 2.400 e Ft. Fedezetéül a működési általános taľtalékot javasoljuk
megjelölni. A pľojektorok az önkormźtnyzat tulajdonába kerülnek és azok karbantartási feladatait a
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a közszo|gáůtatási szerződésén belül |átja e|. A beszerzési
eljárás lefolytatását követően az onkormányzat aproje|<torok használatĺĺra vonatkozőan megállapodást
köt a KLIK VIII. kerĹiletiTankerületével.

- Azonkormányzat kiacĺás 11l07-0l c.ím mĺĺködési cél és általános taľtalékon belĹil az általános
taľtalék - kötelező feladat _ e|őirányzatźrő|' 2.400,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11601-0l cím beruhrázási -
önként vállalt feladat - e|oiránvzatára.

2|.l Egry Attila alpo|gármester úr sámítástechnikai eszközök beszerzésre 2.000,0 e Ft-ot kíván
felhaszná|ni a saját keretéből' Abęszerzett eszközö,ket az onkoľmányzat aKI'Iľ*-nek térítésmentesen
hasznźiatbaadja. Az eszközö,ket a Fazekas Gimnrízium fogja használni.

- Az onkormányzatkiadás l l l07-0l cím működési cél és általános taľtalékon beli'il Egry Attila
alpolgáľmesteri saját keret _ önként vállalt feladat _ e|óirányzatáról 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
l 160l-0l cím - önként vállalt feladat _ beruhĺázási e|őirányzatára.

22.l A nevelésĹoktatási és szociális intézmények közétkeztetésének biztosítźsa a PENSIO Minőségi
Rozétkeztetés Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 2015. november 1. napjától módosul aszo|gä|tatő
áremelése miatt. Az áremelkedés, valamint a jogszabźtlyváltozásból adódó étkezési térítési
díjkedvezményben részesülők számának növekedése miatti a 2015. évben tervezett kiadási és bevételi
e|őftźnyzat nem nyújt fedezetet a többlet kiadásokra és a bevétel kiesésekľe. A tervezett
e|óirźnyzathoz képest az intézményi költségvetésekben összesen |22.|87,0 e Ft többletfoľrás
biztosítĺása szĺikséges. A többletköltség fedezetéül a miĺködési általános tartalékot és a miĺködési
céltaľtalék közétkeztetés többletköltségét javasolt megj elölni.

22.1. AzEgyesített B<ilcsődék bevételi kiesése 2.923,0 e Ft, kiadási többletkiiltsége 6.663'0 eFt.

- Az Önkoľmányzat kiadźs 1l107-0l cím működési cé| és általános taľtalékon belül a
közétkeztetés többletköltsége céltartalék - kötelező feladat . e|őirányzatráról 9.586,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím miĺködési finanszirozási kiadáson belül az trźnyitőszervi
támogatásként folyósított tamogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatára.
- Az Egyesített Bö|csődék 40100-02 cím _ kötelező fe|adat- működési ťlnarlszíľozźlsi bevételen
belül az irźnyitőszervi Łámogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváirása
e|oirźnyzatźń 9.586,0 e Ft-tal megemeli, a működési saját bevétel e|őirttnyzatźt2.923,0 e Ft-tal töľli, és
ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|óirányzatźt 6.663,0 e Ft-tal megemeli.

22.f. A Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Gyermekek Átmeneti
otthonának me|eg étkeaetését más szolgáltatő |átja e|, így az étkeztetésre tervezett e(őirányzathoz
viszonyítva 2.89I,0 e Ft megtakarítás várható. A megtakarítással javasolt az intézmény
költségvetésének csökkentése és a működési közétkeztetés többletköltsége céltaľtaléka való
helyezése.

- Azonkormányzatkiadás 11l08-02cím-kötelezőfe|adat-műkĺidési ťlnanszirozásikiadáson
belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatźről. 2.89I,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a l1107-01 cím miĺködési cél és általĺĺnos tartalékon belül a közétkeztetés
többletköltségei céltartalék _ kötelező feladat _ e|óirátnyzatźra.
- A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím - kötelező fe|adat_
működési ťlĺanszírozttsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án ttĺrténő jóváirźsa e|őfuźnyzatźú és a kiadás dologi vásárolt élelmezés e|oirtnyzatát 2.89I,0 e
Ft-tal cs<ikkenti.
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22.3. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szociális étkeztetésen belül a
Népkonyha étkeztetési tĺlbbletköltsége 5.6l9,0 e Ft.

- Az onkormányzat kiadás 1l107-0l cím működési cét és általános tarta|ékon belül a
közétkeztetés többletköltsége céltartalék _ kötelező feladat - e|őirányzatárő| 5.6|9,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím miĺkodési finanszírozási kiadáson belül az irányítoszervi
tánrogatásként folyósított Ĺálrrogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őir,ányzatźra.
- A Józsefuáľosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjóléti Központ40|02 cím - kĺĺtelező fe|adat_
miĺködési ťnanszirozÁsi bevételen belül az irányitőszsrvi támogatásként folyósított tĺĺmogatás fizetési
szám|źn történő jőváírźsa e|őirźnyzatáú és a kiadás dologi vásárolt élelmezés e|őirányzatéń 5.619,0 e
Ft-tal megemeli.

22.4. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ szociális étkezésén belül a
kĺitelező feladat esetében a kiadási többlet 7.133,0 e Ft, a bevételi többlet 530,0 e Ft, az önkéntvźů|a|t
feladatoknál a kiadási meglakaritás 9.631,0 e Ft, a bevételi kiesés 3.188,0 e Ft.

- Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mÍĺködési cé| és általános taľtalékon beltil a
közétkeztetés több|etkö|tsége céltartalék _ kötelező feladat - e|őirányzatárő| 6'603,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím működési ťnanszírozási kiadáson belül az irźnyitőszenĺi
támogatĺásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat _ e|őirányzatźra.
- A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ40|04 cím _ kötelező fe|adat_
működési ťlnanszírozźlsi bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított tĺámogatás fizetési
szźm|źn töľténő jóváíľása előirányzatźlt 6.603,0 e Ft-tal, a működési bevétel e|ľlirźnyzatź.ŕ 530,0 e Ft-tal
ésezze| egyidejÍĺlegakiadĺásdologivásĺĺroltélelmezés e|őirźnyzatált1.|33,0 eFt-talmegemeli.
- Az onkormányzat kiadás 11108-02 cím _ ĺinként vállalt feladat _ működési ťlnanszírozźsi
kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogaüĺs kiutalás e|őirźnyzatźtről' 6.443,0 e
Ft-ot átcsoportosít míĺködési cél és általános tartalékon beliil a közétkeztetés többletköltsége
céltaľtalék_kötelezőf e|adat_e|őirźtnyzatźra.
- A Józsefüárosi Szociális Szolgźútatő és Gyermekjóléti Központ 40104 cím _ önként válla|t
feladat _ mrĺkcidési bevételi e|oirźnyzatát 3.188,0 e Ft-tal és a kiadás dologi vásárolt élelmezés
e|oirźnyzatát 3.188,0 e Ft-tal törli és ezze|egyidejíĺleg a miĺködési ťlnanszirozási bevételen be|ii| az
irányítőszervi tamogatásként folyósított támogatás fizetési szÁm|án történő jőváírása előirétnyzatát
6.443,0 eFt-talésakiadásdologivásároltélelmezés e|őirányzatéÍ6.643'0 eFt-talcsökkenti.

22.5. A Józsefuáros Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ oktatási és nevelési intézmények
étkeztetésénél összesen a többletkĺiltség a bevételi kiesésekkel együtt 109.7l3'0 e Ft.

- Az onkormányzat kiadás l1l07-0l cím _ kötelező feladat - működési cél és általános
tartalékon belül az általános tartalék e|ĺőirányzatálról 35.600,0 e Ft.ot, a miĺködési célrtarta|ék
közétkeztetés többletköltségei e|őirtnyzatétró| |4.496,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím -
k<jtelező feladat - miĺk<ldési ťlnanszírozttsi kiadáson be|ül az irányítószeľvi támogatásként folyósított
tĺámo gatás ki uta| ás e| őir ány zatár a'
- A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40l09 cím -kötelező fe|adat_
bevételi míĺködési e|óirźnyzatźfiL7.990,0 e Ft-tal csökkenti, a működési ťlnanszitozźlsi bevételen belül
az irźnyítószervi tźtmogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án tĺiľténő jőváírása e|óirányzatátt
50.096'0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi vásáľolt élelmezés e|őirányzatát
22.106,0 e Ft-tal megemeli a nevelési intézmények étkeztetése címén.
- Az onkormányzat kiadźs 11107-01 cím - kötelező feladat - működési cél és általános
tartalékon belül az általános tarta|ék e|őlĺányzatźtró| 59.617,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l 108-02
cím - köte|ezo feladat - működési ťlnanszirozttsi kiadáson beltil az irányítószervi támogatĺásként
folyósítotttátmogatáskiutaláselőirányzatára.
- A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím -kö'telező fe|adat_
bevételi működési e|őirányzatátt 6.989,0 e Ft-tal csökkenti, a működési ťĺnanszírozttsi bevételen belül
az irźĺnyítőszewi tálmogatásként folyósított támogaüís fizetési szálm|źtn történő jővéúrása elíĺirányzatźú
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59.617,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás dologi vásárolt élelmezés e|őirźnyzattú
52.628,0 e Ft-tal megemeli a közoktatási intézmények étkeztetése címén.

Kiivetkező évekľe előzetes köte|ezettségvál|alások' egyéb döntések

t.ĺ 20|6. februáľ 29. napján |ejár az önkormányzat vagyonbiztosítasra vonatkozó szeruodése, ezért
közbeszerzési eljárást kell |efolytatni. Javasolt a biztosítási körbe bevonni a térfigyelő kamerákat és a
parkoló automatákat is. 3 évre összesen 90.000,0 e Ft fedezet biztosítása sziikséges a közbeszerzési
eljĺĺrás megindításához. A 2016-20|7-2018. évekľe évente 30.000,0 e Ft-ra előzetes
kötelezęttségvál lalás indokolt.

2.l Az Uj Teleki téri Piacon karbantartiĺsra, káľtevőiľtásra' valamint tizo|tô késziilékek és
berendezések felülvizsgźiatźtra 5 éves időtartamra beszerzési eljáľás megindítĺása szükséges a
szerződések megkötése érdekében 2015-ben ezenfe|adatokra összesen3.265,2 e Ft e|őirányzatvo|t
teľvezve, azigénye|t összeg a következő évekre évenként bruttó 3.647,4 e Ft. A kőzbeszerzési eljáľás
megindításához 20|6 - f020. évig e|ozetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek fedezetéiil
javasolt az Uj Teleki téri Piac saját bevéte|ét és azonkormányzat adőbevételeit megjelölni.

3.l a) A Józsefuáľos Közösségeiért Nonpľofit zÍt. 2016. évre közbeszerzés eljáľás megindítasához
órzési feladatokra, valamint a Jőzsefvźrosi Újseg nyomdai költségére összesen bruttó 80.369,0 e Ft-ľa
kér előzetes kötelezeffségvállalást. Az őrzés dija a 2015. évinél 7.239,0 e Ft-tal magasabb a hatósági
dijak bevezetése miatt, a nyomdai költségre igényelt összeg 20l5. évihezviszonyítva24.870,0 e Ft-tal
magasabb. Az e|őzetes kö'telezettségvállalás fedezetéül javasolt az onkoľmänyzat adóbevéteteit és
saj át bevételeit megj elölni.
b) A ZÍt. a közösségi programokhoz gépjźrmiĺvet kíván beszerezni, melynek a következő évekre
többletköltsége |esz (tizemanyag, biztosítás, karbantaľ&ás, vizsgáztatás, stb.), mely taľtós működési
kĺjtelezettségvállalást jelent. osszege jelenleg csak kalkulálható kb. évenként bruttó 1.000,0 e Ft.

4.l A Polgármesteľi Hivatal a Közterület-felügyelet feladatainak e||áltźsához gépjáľmiivek
e|szźú|ítźsźra, 5 éves idótaľtzmra közbeszerzési eljárást kíván megindítani. Költsége évenként kb.
bruttó 5.175,0 e Ft, 5 évre 25.875,0 e Ft, me|yhez az e|ozetes köte|ezettségvállalás szükséges.
FedezetéĹil a Közterület-felügye|et közhatalmi és szolgáltatĺási bevételeitjavasolt nregjelölni.

5.l A Józsefuárosi Önkormányzat iizemeltetésében tévő átlltallźnos iskolákban határozatlan időre
ballonos ivővíz bizosíĺísa javasolt 20l5. november l-jétől. Ennek költsége 2015. évľe bruttó 334,0 e
Ft, 2016. évtől évente bruttó 2.000,0 e Ft. Javasolt, hogy a bonyo|itźtst a Józsefuárosi Gazdálkodási
Központ Zrt. végezze a közszo|gáltatási szerződésén belül. Javasolt továbbá, hogy a Józsefuárosi
GazdáIkodási Központ Zrt.-ve| kötött közszo|gźitatási keretszerződésében, a keretszerződéshez
kapcsolódó trámogatási szerződésben a kcĺzponti iľányítási költség ne módosuljon. Tartós működési
előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek fedezetétil az onkormányzat adőbevételeit és saját
bevételeitjelöli meg.

6.t A Jőzsefuárosi onkoľmányzat üzemeltetésében lévő általános iskolákban 2015. évben prezentációs
projektorokat (tartószerkezettel és kivetítóvel együtt) biztosítana _ önként vállalt feladat - 2.400 e Ft
keľettisszegben, oly módon, hogy a projektoľok az önkoľmányzat tlilajdonában maradnak és azok
karbantaľhási feladatait a Jőzsefvátosi Gazdálkodási Központ Zrt. látja e|. A beszerzési eljáľás
lefolytatását követően az onkormźnyzat a projektorok ingyenes haszná|atźra megállapodást köt a
KLIK VIII. kerületi Tankerületével.

7./ 2015. december 1- 20|6. február 29. közötti időszakľa a kĺizfoglalkoztatás folyamatosságának
biĺosítsa érdekében az önrészre előzetes kötelezettségvállalás szükséges, melynek összege
megközelítőleg l1.000,0 e Ft. Eľre az idősza|<ĺa a közfoglalkoztatási státusz önkoľmányzati szinten
255 fő.
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8./ A Józsefuárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. az onkormányzat tu|ajdonában és a Polgármesteri
Hivatal üzemeltetésében álló MEU-862 SKODA RAPID 1.2. NH típusú (benzines, f013. gyáLrtźlsi évű)
gépjźrmuhatźlrozat|an időľe szóló haszná|atáratartigénylaza|źbbi indokok a|apjźn:

A H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ két és fél éves működése során a hazai vźi|a|kozäs
fejlesztés és a staľtup ökoszisztéma markáns szereplőjévé vált. A Hl3 diákcentrum feladatának
e||átźsa mellett párhuzamosan . maximális kihasznáitsźryga| - inkubátorházként és coworking
irodaként is működik. A sikeľes józsefuiírosi inkubációs gyakorlat propagálása, továbbá
tapaszÍalaÍcsere mia.tf viĺĺéki és hllrlapesti keľiileti meghívásoknak tesznęk e|eget a Hl3 munkatiársai. A
felsorolt tevékenységi kör indoko|jaa gépjármťihatátrozat|an időre töľténő hasznźůatba adását.

A Józsefuáros Közösségeiért Nonpľoťlt Zrt. igazgatósági elnöke a gépkocsi átadását követően az
alábbi költségek viselését vállalja:

Karbantartás i, szervízelési költség: l 5 0. 000 F tl év / gépjármíá

Autópálya matrica díja: 42.000 Ft/ év l gépjfumű

B iztos ítás, aoó dij a: 200. 0oo F tl év l gépjźrmii

IJ zsmany ag költség: 4 80. 000 F t/ év l gépjźrmíi

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 8f7/20I5. (vII.27.) számű hatźtrozatźtban döntött a
MEU-863 foľgalmi rendszámú gépkocsi átadźsa tfugyźhan a Zrt. részére 2015. decembeľ 3l-ig
terjedően, azÍgazgatőság elnöke ezen gépkocsira vonatkozőan is hatźrozatlan időre szólóan kéri az
üzemben taľtói haszná|atbaadást. Mindezek indokoljfü a hivatkozott bizottsägihatźtrozat módosítrását.

2. A beteľjesztés indoka

A költségvetésľől szóló önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testiilet át nem ruhźľ:hatő
hatáskörébe tartozik.

3. A diintés célja' pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testĺileti döntések, źúruházott hataskörben hozott
módosítások, e|oirźtnyzat átcsoportosítások, az évközi gazdasźąi események, tĺámogatĺások miaff
indokolt a költségvetési rendeletet aI. fejezetbenrész|etezettek szerint módosítani.

Az e|ózętes kötelezettségvállalásokat a következő évek költségvetéséné| figyelembe kell venni. Az
előzetes kötelezettségvállalások fedezetéül évenként az onkormányzat sajátt és adóbevételeit jelöli
meg.

4. JogszabályÍkiiľnyezet

A Képviselő-testtilet az öĺlkormányzati rendęletet az źů|ambźaaĺtásról szóló 20I| . évi cxCV. törvény
34. $ (5) bekezdése, a Magyarorszáąhe|yi önkoľmányzataiľól szóló 20||. évi CLxxxx. törvény 4f'
$ l. pontja a|apjźnhozzameg.

Kéľem az önkoľmá ny zati rendel et és határ ozati j avas lat elfo gadását.
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Határozatijavaslat

A Képviselő-testü|et úgy dĺint, hogy

1. az önkormányzat vagyonbiztosítĺásába bevont vagyoni elemek körét _ kötelező feladat - bővíti a
térfigyelő-kamerákkal, a paľkoló órákkal, és 20|6-20|7-2018. évre vagyonbiztosításľa összesen
90.000'0 e Ft _ évente 30.000,0 e Ft összegben - előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéul az
onkormányzat saját bevételeit és adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|6. évi és az azt követő költségvetés elfogadása

z. azvj Te|eki tériPiacon karbantarŁásra, kártevőirtásra, valamint tuzalrtő készütékek és berendezések
feliilvizsgálatźra_ kötelező feladat - 5 éves időtartamra,20I6.tő|2020-ig, évenként bruttó 3.647,4 e
Ft-ra előzetes kötelezęttséget vállal, me|ynek fedezetéii| a piac saját bevéte|ét és az onkormányzat
adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|6. évi és azt követő évek költségvetésének elfogadása

3. a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részére 20|6. évre közbeszerzési eljárás megindításĺához
őrzési _ kötelező fe|ađat - fe|adatokra bruttó 3|.369,0 e Ft-ra, a Józsefuárosi Ujság nyomdai költségére
_ önként vállalt feladat - bruttó 49.000,0 e Ft-ľa előzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéü| az
onkormány zat adób ev éte leit és saj át bevétele it j el ĺil i me g.

Felelős: Polgármester
Hataridő: 20|6. évi költségvetés elfogadása

4. tartós miĺködési k<jtelezettséget vállal _ önként válla|t feladat - a Józsefuáros Kö'zö'sségeiéľt
Nonprofit Zľt. gépjárműparkjanak fenntartásátra, műkĺjdtetéséľe évenként bruttó 1.000,0 e Ft
összegben, melynek fedezetéül az onkormányzat adőbevételeit és saját bevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 2016. évi és azt követő évek költségvetésének elfogadása

5. egyetért a Polgármesteri Hivatal köztertilet-felügyeleti feladatainak e||źúásźhoz szůikséges
gépjĺármiĺvek elszállításra vonatkozó - köte|ező feladat - 5 éves időtartamú kőzbeszerzési eljĺáľás
megindítása érdekében előzetes kötelezettséget vállal - kötelező fe|adat - évenként bruttó 5.175,0 e Ft
összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft, melynek fedezetéül a Közterület-felügyelet tevékenységéből képződő
közhatalmi és szolgáltatasi bevételeket j e löli meg.

Felelős: Polgáľmester, Jegyző
Határidő: 2015. október 22.' valamint a mindenkori költségvetés elfogadása

6. a) a Józsefuárosi Önkoľmányzat llzemeltetésében lévő általános iskolákban |latźrozatlan időre
ballonos ivóvizet _ önként vállalt feladat - biĺosít 2015. november l-jétől 2015. évre 334,0 eFt,2076.
évtől évente 2.000,0 e Ft összegben, melyet a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. részére a
közszolgźútatási szerződésén belül kompenzáciő,tátmogatáts foľmájában átad.

b) felkéđ a Polgármestert, hogy az a) pontban foglaltak miatt a Józsefuárosi Gazdáůkodźtsi Központ
Zrt.-ve| kötött közszo|gáůtatási keretszerződést módositsa, azza|, hogy a keretszerzodéshez kapcsolódó
támogatĺási szerzódésben a központi irányítási költsége ne váitozzon, valamint felkéľi a Polgármesteľt
zéveskozszo|gá|tatásiszerzódésmódosíŁísánaka|áirásźna.
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c) az a) pontban foglaltak miatt taľtós miĺködési ktitelezettséget vállal, melynek fedezetélj| az
Önkormány zat adőbev éte|eit és a sajźt bevételeit j e |öl i meg.

Felelős: Polgármester
Haĺári dő : mindenkori k<lltségvetés elfogadása

7. a) a Józsefuárosi onkormányzat uzemeltetésében tévó á|ta|ános iskolĺák részére 2015. évben
prezentĺációs projektorokat (tartószerkezette| és kivetítővel együtt) biztosít _ önként vállalt feladat -
2.400 e Ft keľetösszegben, oly módon, hogy a projektorok az <inkormányzat tulajdonában maradnak és
azok karbantartási feladatait aJőzsefvźlrosi Gazdálkodási KözpontZrt.látja el.

b) az onkormányzat a projektorokat a KLIK VIII. kerületi Tankerületének ingyenesen használatba
adja és fe|kéri a polgrármestert ahasznźl|ati megáilapodás aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: a) pontnál 2015. október 22., b) pontnál beszerzési eljárás lefolytatását követő 5 munkanap

8. a) az onkoľmanyzat 2.0OO,0 e Ft összegben számítástechnikai eszközöket vásárol - önként vállalt
feladat - és azokat térítésmenetesen haszná|atbaadjaa KLIK-nek.

b) az onkormányzat a az eszközöket a KLIK VIII. kerületi Tankerületének ingyenesen használatba
adja és fe|kéri a polgármestert ahasznźl|ati megá,||apodás a|áírására.

Felelős: Polgáľmester
Hatźridó: a) pontnál 2015. október 22, b) pontnál beszerzési eljárás lefolytatását követő 5 munkanap

9. a) előzetes kötelezettségetvźúllal önkormányzati szinten 255 fő közfog|alkoztatott_ kötelező feladat
.2015. december |- 20|6' februáľ 29.közötii időszakban töľténő fogla|koztatására és annak bér, és
jáľulékainak önľészére (|5%), melynek összege l1.000,0 e Ft.

b) az a) pontban foglalt kötelezettségvźi|a|źs fedezetétil az onkoľmźnyzat saját bevételeit és az
adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. november 30., valamint a2016. évi költségvetés elfogadása

10. a) a Józsefuárosi onkormányzat tu|ajdonában |évő hasznźtlt MEU-862 forgalmi rendszámú
gépjárművet a Józsefváros K<izösségeiéľt Nonprofit Zrt. részéte fe|adate||źńźlsának biztosítása
érdekében - önként vźitra|t feladat - ingyenesen üzemben tartői haszná|atba adja határozatlan időre,
azza|,hogy a gépjárművel kapcsolatos ĺizemeltetési költségeket az źúvevő fizeti.

b) felkéľi a Polgármestert a gépjĺármiĺ 1. pont szerint történő áltadásának lebonyolíüására.

c) felkéri a Jőzsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. igazgatősźęi elnökét, hogy gondoskodjon a
gépjármti źúvéte|éro| és a forgalmi engedélyben aváitozź.sok átvezetéséľól.

d) az a) bekezdésben foglaltak miatt a Józsefuáros Közösségeiéľt Nonprofit Zrt tźmogatásźra, azon
belül a gépjármiĺ fenntartźsára évenként 872,0 e Ft összegben tartós működési előzetes kötelezettséget
vźů|al, melynek fedezetéüI az onkormányzat sajźúbevételét és adóbevételeit jelöli meg.

e) a Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 827 /20|5 . (vI|.27 .) szźtmű batározatának 1. pontjźú az
alábbiak szerint módosítja:
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,,aJőzsefvźlrosi Önkormányzattulajdonában lévő haszná|tMEu-863 forgalmirendszámú gépjármiivet
a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt, részére feladate|látásának biĺosítasa érdekében
ingyenesen i.izemben tartói hasznáiatba adjahatározatlan időre, a,',a|,hogy a gépjáľmíĺvel kapcsolatos
üzemeltetési költségek az tÍvevót terhelik.''

Felelős: a)-b)' d)-e) pont esetében po|gármester, c) pont esetében a Józsefuáros Közösségeiért
Nonproťrt Zrt. igaz3atősági e|nök

Haüáridő: a) és e) pont esetében 20|5. október 2f', b)-c) pont esetében 2015. október 27. d)
mindenkoľi költségvetés elfogadása

11. felkéri a Polgármestert, hogy határozatban foglaltakat a következő évek költségvetésének
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteľi Kabine| JegyzíSi Kabinet,
Gazdálkodási lJgyosztá|y, PénzÍigyi LJgyosztát|y, Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit zÍ1.,
Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.,Közteriilet-felügyelet, Belső Ellátás

Budapest, 20l5. október 16.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

uĹ
Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

^ĺ- ĺť,|vov f*,!ą
dr. Mészár Erika

a|jegyző
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Bérkompenzáció
Bérkompenzáció

esztés III/2 ezer forintban

Soľszám Intézmény megnevezése
költségvetésí

cím
2015. június-július-augusztus

megiegyzés
bevetel

(íinanszíľozás1
míĺködési

bevétel
fe|ĺigyeleti

kiadás
személyi
juttatás

kiadás
munkaadót

terhe|ő
járu|ékok

kiadás
összesen

Polsármesteri HivataI 1220f 1tfg,( 889,5 240,1 l1f9,(
ebből államigazgatás
feladat bér 180'0 e Ft

járulékok 48'5 e Ft

f
Pn|8ármesÍeri HivátaI
KózteriiIet-felĺigyelet

tfz[3 | [14,! 845,8 ,)v. 1 1074,:

3

Jozselvarosl szocIalś
SzoIgáltätó és

Ćwprma|riÁlÁŕi lčÄznnnĺ
40100

4
LELEKHAZ, LELEK

ppÔŕlp Ä\,í 4010 t t5,(
l l.9 ?1 15,( önként válla|t feladal

5
Családsegítés és Központi

Irányítás
40t02 691

ąLo 1 147.7

697,,

ebből önként vállall
személyi 35'4 e Ft' jár

9,6 e Fr

6
GyermekjóIéti Központ és

Gyermekek Atmeneti Otthona
40103 237,1

I 86.5 50.ć

237,1

'1 Házi Segítségnyujtás 40104 408'ĺ
321 87.ć

408.ĺ

I Nappali Ellátás 40105 630,(
496.2 134-Ą

630,(

9
Idősek Atmeneti otthona /

ŕl.aĺÄaqAhĄz 40106 311,
293'Ą 78,5

377,

l0 Jelz<ĺrendszeres házi
ŚcoífŚéonvńiÍác 40107 0,(

0.c 0.c
0,(

II Gyermekek Atmeneti Otthona 40108 189,:
148.8 40.5

189,:

12
f ktatásĹneVelési intézmények

éfke7ÍcÍácé 40r09 1 15'ĺ
9t.2 24.ć 115'ĺ

t3 Egyesített Bölcsődék 40100-02 f 7f0,1 f 142.1 s77.:
2 720,(

14 Egésxégügyi Szolgálat s0100 3 276,1 2 580,4 695.: 3 276,r

15
Napľaforgtĺ Egyesített

ń-^a. 7ft00-17 285,1
f24,5 60.(

285,1 aug.hó

Osszesen: l1 t51.3 E 781 f 370.1 ĺl 151.3
megszĺint, vagy összeolvadt intézmények
á|talános tartalékľa városüzemeltetési Szoleálat 132.
ĺltalános tartalékľa JIK 630.(
általános taľtalékra óvodák 852.Ą t 615.(
Mind összesen ' 8 781 f 370,{ t2 766.3
:bbő| álIamicazeatási

finként vál|alt 60.(
kłitelező fe|adat 108

tartalék I 61s.0



e loteriesaés III/3

Intézmény

JÓzsefu árosi Egyesített B lcsódék

JÓzsefu arosi Egyesített B<'lcsodék

Szociá|is bérprítlék 20 15. jlĺnius-j tilius-augusztus

JÓzsefvárosi Egyesített Bł'Icsódék

LÉLEK-Progĺam

ĺSzSzGyK,CsS,Gsz,Népkonyha

JSzSzGyK'CsS,Gsz.Népkonyha

3YEJó,GYÁo

címrend

Hazi segítsémvriitas és Szoc. Étkeztetés

\,Iappati Ellátas

Idoskoľuak Atmeneti otthona

40100-02

Jelzorendszeres hazi sesítsésnv itas

Feladat

40100-02

Gyermekek Átmeneti otthona
JÓzsefvárosi Szociális SzoIgá|tatÓ és

GyermekjÓléti Kłizpont

40100-02

kÖtelezo

40101

Önként vállalt

0sszesen:

40102

ębból onként vál|alt Összesen:

ęzęr forintban

Szemé|yi
juttatás

ebból kÖtelezó Összesen:

40102

5nként vál1alt

reszosszesen

40103

Katica błi|csóde tartalékra

kÖtelezŐ

Munkaadőt
teľheló

jáľu|ékok és

szociá|is
hozzájáľu|ási

adÓ

Mind sszesen:

40104

5nként vállalt

40105

kÖtelezó

40106

kÖtelezó

Finanszírozási
bevéteI

irányítőszervi
támogatásként

foIyĺÓsított
támogatás

fizetési szám|án
t rténó

jőváírása

3 948,7

40107

kÖtelezó

40108

kôtelezó

87,7

4 036,4

Önként vállalt

288.2

kÖtelezó

1 050.s

1066,2

59

23,6

1 089,8

,1

497,0

835,7

77

5 014,9

.8

817.5

283.7

41s.0

111,3

15,9

5126,2

r34,2

69,4

366,0

270,2

))5 1

| 334.2

4 302,6

220.7

8 339,0

112,0

75,0

631.2

504.4

18,7

I 061,4

7 834.6

73.0

8 339,0

1038.2

1161,7

I 339.0

527.0

2251,5

88,1

136.0

2

z 251.5

s 464.3

10 590,5

2 251,5

640,4

9 950.1

10 590,5

495,0

11085,5



Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsefvárosi
Onkoľmányzat KépviseIó-testiiletének

a20Í5. évi köItségvetésről sző|ő 61201,5. (II.20.)
önkoľmányzati rendelete

',1.$ A Rendęlęt 2. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,f . 5 a) költségvetési bevételeit 19.7 45.084,0 e
Ft-róI l9.786.658,8 e Ft-ra,

ä) költségvetési kiadásait f4.679.937,0e
Ft-rő| f4..ĺ2l.5 1 1,8 e Ft-ra,

c/ koltségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) működési bevételeit i6.185.970,5 e Ft-ról
I6.f66.f4I,9 e Ft-ra,
e) működési kiadásait 18.612'947,3 e Ft-ľól
I8.3I0.34|'4 e Ft-ľa,
f) működési hiźlnyát f.426.976,8 e Ft-róI
2.044.099,5 e Ft-ra,
g) műkodési ťlnanszírozási bevételeit
8.7 77 .397,8 e Ft-ról 8.3f0.649,3 e Ft-ra,
h) működési ťlnanszíroztsi kiadásait
5 '387 .579,8 e Ft-ról 4.930.831,3 e Ft-ra,
i) működési finanszírozási bevételi többlete
3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.559'113,5. e Ft-
rő| 3.5f0.4|6,9 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.066.989,7. e Ft-
rő| 6.4I| .|70,4. e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát f .507,876,2 e Ft-ról
f .890.753,5 e Ft-ra,
m) felhalmozási ťlnanszirozási bevételeit
l.658.691'l e Ft-ról |.627.I28,6 e Ft-ľa,
n) felhalmozási ťlnanszírozási kiadásait
713.656,I e Ft-ról 76.093,6 e Ft-ľa,
o) felhalmozási finanszírozási többletet
1.545.035,0e Ft,
q) irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás összegét 5.50I.235,9 e Ft-ľó|
5.006.9f4,9 e Ft-ra, kerületen belĺili
duplázódás összege 1.955.821,0 e Ft'
r) nettósított bevételi és kiadási e|őirźnyzatát
f2.724.|l 6,0. e Ft-rő| 22.7 65.690,8 e Ft-ra

módosítja.''

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi
Onkormányzat Képviselő_testiiletének

.....l20I5. (.... ...) önkoľmányzati rende|ete

a201'5. évi kiiltségvetésről szćiő 612015. (II.20.)
önkoľmányzati rendelet módosításáľól

1.$ A Rendelet 2. $-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,f . 5 a) költségvetési bevételeit 19.786.658,8 e
Ft-ró| l 9.808.05I,f . e Ft-ra,

ó) költségvetési kiadásait 24.72|.511,8 e
Ft-rő| 24.7 4f .904,f . e Ft-ra,

c/ koltségvetési hiány 4.934.853,0 e Ft- e Ft,
d) műkĺidési bevételeit I6.266.f4|,9 e Ft-ról
16.280.010,7 e Ft-ľa,
e) működési kiadásait 18.3|0.34|,4 e Ft-ról
18.233.7I3,3 e Ft-ľa,
f) mĺiködési hiźnyát 2,044.099,5 e Ft-ľól
I.953.702,6 e Ft-ra,
g) működési ťlnanszirozási bevételeit
8.3f0.649,3 e Ft-ról 8.425.5f6,0. e Ft-ra,
h) működési ťlnanszirozási kiadásait
4.930.831,3 e Ft-ról 5.035.708,0 e Ft-ľa,
i) működési finanszíľozási bevételi többlete
3.389.818,0.e Ft,
j) felhalmozási bevételeit 3.5f0.416,9 e Ft-ról
3.528.040,5 e Ft-ra,
k) felhalmozási kiadásait 6.4|7.I70,4. e Ft-ról
6.509.190,9 e Ft-ra,
l) felhalmozási hiányát 2.890.753,5 e Ft-ról
f .98|.150,4 e Ft-ľa,
m) felhalmozási ťlnanszírozási bevételeit
I.6fÍ.1f8,6 e Ft-ról I.64I.553,3. e Ft-ra,
n) felhalmozási finanszírozási kiadásait
76'093,6 e Ft-ról 96.5l8,3 e Ft-ra,
o) felhalmozási finanszírozási többletet
1.545.035,0e Ft
q) irányító szervi támogatásként folyósított
támogatás összegét 5.006.9f4,9 e Ft-ľóI
5.|32.226,3 e Ft-ra, kerületen belüli
duplazódás osszege i.955.821,0 e Ft,
r) nettósított bevételi és kiadási e|őirányzatźú
ff.765.690,8 e Ft-ról 2f .787.083,2. eFt-ra

módosítja.''

2. s 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e
rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rende|et f . me||éklete helvébe e rendelet 2.
melléklete lép.
3. A Rendelet 3. melléklete
melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete

helvébe e rendelet 3.

helyébe e rendelet 4.



melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e
melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e
melléklete lép.
7. A Rendelet 7. męlléklete helyébe e
melléklete lép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e
melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e
melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe
10. melléklete lép.
l1. A Rendelet 11. melléklete helyébe
l l. melléklete lép.
12. A Rende|et 7f. melléklete helyébe
12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe
l3. melléklete lép.
14. A Rende|et ĺ4. melléklete helvébe
14. melléklete lép.

rendelet 5.

rendelet 6.

rendelet 7.

rendelet 8.

rendelet 9.

e rendelet

e rendelet

e rendelet

e rendelet

e ľendelet



Budapest Főváros VIII. kerület JózsefváľosÍ onkormányzat Képviselő-testületének

.......ĺ20|'5. (.... .....) önkormányzati ľendelete

a2o15.évi költségvetésľől szóiról 612015. (II.20.) iinkormányzati rendelet módos ításálrő|

Budapest Fővaľos VIII. keľtilet Józsefuaĺosi onkoľmányzat Képviselő-testiiletę az
Alaptorvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredęti jogalkotói hatásk<irében, az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatźrozott feladatkörében eljĺĺľva a
következőket rendeli el:

1. s A 2015. évi kĺlltségvetésľől szóló 6120|5. (II.20.) önkoľmányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,2. $ A képviselő-testĹilet az önkoľmányzatf0|S. évi költségvetésének
a/ k<lltségvetési bevételeit
ó/ kiiltségvetési kiadásait
c) költségvetésihianyát
d) mílködési bevételeit
e) miĺkĺldési kiadásait
fl mfüödési híarryát

d mfüödési ťlnanszirozási bevételeit
h) m(lkodési finanszírozási kiadásait

j) felhalmozási bevételeit
k) felha|mozási kiadásait
u fe|ha|mozási hiányát
m) fe|ha|mozás i finan szír ozź.si bevételeit
n) fe|ha|mozźtsi finanszírozási kiadásait
o) fe|ha|mozási finanszíroási többletét

19.808.051,2 eFtła
24.742.904,2 eFt-ra,
4.934.853,0 e Ft-ľa,

16.280.010,7 eFt-ra,
|8.233.7|3,3 e Ft-ľa,
I.953.702,6 e Ft-ra,
8.425.526,0 e Ft-ra,
5.035.708,0 e Ft-ra,

3.528.040,5 e Ft-ra,
6.509.190'9 e Ft-ľa,
2.98l.|50'4 e Ft-ľa,
I.64|.553,3 e Ft-ľą
96.5l8'3 e Ft-ľa,

1.545.035,0 e Ft-ra,

Đ mfüödési ťĺnanszirozási bevételi tĺibblet 3.389.818'0 e Ft-ľa,

p) fuźnyitő szervi támogatásként folyósított tamogatás összegét 5.|32.226,3 e Ft-ra,
kerületen belüli duplazódás összegét I.955.82I,0 e Ft-ľa,

q) nettősított bevételi és kiadási e|oirźnyzatźú 22.787.083,2 eFt-ra
módosítja.''

2. $ 1.A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelęt 1. mellék|ete |ép.

2. A Rendelet 2. mellék|ete helyébe e rendelet 2. melléklete |ép.

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

4. A Rendelet 4. me|lék|ete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

5. A Rendelet 5. melléklete he|yébe e ľendelet 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 rendelet 8. melléklete lép.



9. A Rendelet 9. melléklete he|yébe e rendelet 9. mellék|ete lép.

l0. A Rendelet l0. melléklete helyébe e rendelet l0. melléklete lép.

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

12. A Rcndc|et 12. mellékletę helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

13. A Rendelet 13. melléklete heýébe e rendelet 13. melléklete lép.

14. A R.ende|et 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete |ép.

3. $ Ez a rendelet 20|5. októbeľ 22. napjén 16.00 órakoľ lép haüĺlyba.

Budapest, 201 5. október

Danada-Riman Edina
jegyzt5

tartós távollétében

ďr.Mészźr Erika
aIjegyző

Dr. Kocsis Máté
po1gáľmester



INDoKoLÁS

Általanos indoklás

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének 2015. évi
költségvetésľől sző|ő 612015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az
á|lanháztartasľól szóló f0||. évi CXCV. tĺirvény 34. $-ában kapott fe|hatalmazźs a|apjźn a
képviselő-testiileti, az átruhźaott hatáskĺjrben hozoÍt döntések, vďamint az állami
támogatások, gazđasźryi események és egyéb döntések miatt vált szfüségessé.

azl.$-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi
főö s szegeket, val ami nt azok bel ső tarta|mát határ ozza meg.

aZ.$-hoz

Azelőfuźnyzatok módosítźsaaRendęlet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szĺikségessé.

a 3.$-hoz
Hatźlyba |éptető rendelkezés.



tNDoKoLÁs

Általanos indoklás

Buđapest Főviíľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi Önkorményzat Képviselő-testiiletének 2015. évi
költségvetésről sző|ő 6lf0l5. (II.20.) önkoľmányzati rendeletének módosítasa az
áI|amháZtartlísról szóló 20|I. évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás alapjtn a
képviselő-testtileti, az éúruházott hataskörben hozott döntések, valamint az állami
támogatások, gazdasági események és egyéb döntések miatt vált sztikségessé.

az l.$-hoz

A végrehajtott módosítás k<ivetkeztében kialakult költségvetési kiadási és bevételi
fo ö sszegeket, valam int azok bel ső l'arrtallmźtt határ ozza me g.

a2.$-hoz

Az előirźnyzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé'

a 3.$-hoz
Hatźiyba léptető rendelkezé s.



Józsefvárosi onkormányzat
201 5. évi költségvetésének cím rendje

ľendeIet

l. mc||éklel

Cím
és alcím

Megnevezés
szervezeti egységh ez taÍ tozás

meghatározása
Kötelcző feladatok

meghatározása
Onként vállalt feladatok

meghatározása

A||amigazgatási
feladatok

meghatáľozása

10000 r ^. ' lJóEęfváIosĺ onkormáirłat .l :.: ł"',: . .".. 

'' ''. I' ..' . . : .ll..l;:.']ł

11000
Ö n h o n áły u t li fe ! ĺl! tÉo k

ĺ onknrńźnwnti kőltÍźńprźę| rpĺsb|1,5|!ł,:'

u l0l Tisztségviselok és bizottságok Polgámesteń Kabinet
tisaségviseIĺĺk ilIetlnénye,

ki'ltsé8téńtése,

képviselok, bizottsági tagok

tiszteletdíja, költségtérítése,

rePrezentáció, cafęteria'
kökségtérítések, tisztségviselők

saját keretei, promóciós
aiĺłndékok

lll02 Nemzetközi kaDcsolatok Polsámesteri Kabinet nęmzętközi kaocsolatok

llt03 PR tevékenysé8ek Polgámesteń Kabinet
kiadványok kiadása, PR

tevékenységek, média fi gryelés,

honlap, online köryetĺtés

llt04 Kitĺintetések' kömeghallgatás Polgámesteri Kabinet

Helý rendelet alapján
kitiintetésekhez jutalom

(köztisztviselói' pedagógus'

szociáIis munka, Semmelweis
napi, köaendvédeImi kitiintetés)'

munkáltatói kölcsön

lll05 Tagsági díjak és támogatások
Humánszolgáltatási Ügyosztály,

Humánkapcsolati Iroda

civil szeľezetek, alapíwányok,
e gyhźnak' e gyhźzi közösségek,

magánszemélyek,

sportszeNezetek, egyesületęk,

nemzetiségi ônkományatok
pályáäti támogatása,

Rend<irség, Katasztĺófavédelmi
szervezet nem szociális

rászoruItsági támogatása,kivéve

ha önkományati
feladate||átásért kapnak
támogatást, Budapesti

onkományztok Szővetsége
tagsági dij,

.l I 106 ues
IIlO7 Tłrtalékok

t I 107-0 I Mű]<ödési cél és általános tana|ék

Pénňgyi Ugyosnálry ,

Költségvetési és PéEü8yi
Felügyeleti Iroda

l tI07-02 Felha]moási cé|tartalék

Péuügyi Ugyosaály,
Költségvetési és Péroügyi

FelüEveleti Iroda

11108
Egyébfelafuĺok ( helyi adók'
1o" fl tlis o k. Dénzm nrndvńnu - sth. )

I I 108-01 Helyi és központi adók
Péuügyi Ügyosĺály,

Adóüryi Iroda

gépjáműadó' ipłűzési
adó, telekadó,

idegenforgaImi adó,

építĺnényadó, komuáIis
adó, adóbíreágok,

I I 108-02 Támogatások
Pénzügyi Ügyosĺály

Költségvetési és PéEügiŕi
Felĺigyeleti Iroda

költségvetési szeNek
felü5ryeleti szewi kötelező
feladatra adott támogatása.

önkomĺányat központi
költségvetési támogatásai

kötelező feladatra

költségvetési szeľek felügyeleti
szeryi önként vállalt feladatra

adott támogatása, tin.kományat
központi költségvetési

támogatásai önként vállalt
feladatra

I I 108-03 Egyéb feladadok
Polgámesteri Kabinet,

Je5yzői Kabinet
idegenforgmi adó

diff.támogatása

I I 108-04 Költségvetési / vállalkozói maadvány

Péuĺigyi Ügyosztály
Költségvetési és Péuü6ryi

Felügyeleti lroda,
Számviteli és Péptiryi lroda

Költségvetési /
vállalkozási maadvány

elszámolás kötęlező
feladat

Költségvetési / vállalkozói
mďadvány elszámolás őnként

vállalt feladat

1r200
oklotlísí kijzniívelődai, iJjtÍsági ás sport

fcInĺIatok

I t20l
oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó

feladatok
Humánszolgáltatási Üryosĺály,

Hmánkapcsolati Iroda
óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek
ösaöndij, tmulmányi versenyek,

tankeriilettől áfu á|lalt költségek

11300 S zo citt l is felo d atel l óttĹs

I l30l Szociális feladatok
Polgámesteri és Jegyzői Kabínet
HumánszoIgáltatási Ü6yosaály

Hmánkapcsolati Iroda

családok átmeneti otthoni
elhelyezése, 0-3 éves

korosááIy átmeneti

otthoni elhelyezése,
pszichiátriai betegek

nappali eIlátása

Józsefuárosi kártya' Idősüg1i

Taács mfüödtetése,
TAMoP pályráat, EU.s

adományok

lL302 ues



Józsefvárosi onkormányzat
20l 5. évi költségvetésének címrendje

rcndelet

'. 
me||ék|€t

Cim
és alcím Megnevezés

Szervezeti egységh ez tartozás
meghatározása

Kötelcző feladatok
meghatározása

Onként vá|lalt feladatok
meghatározása

Allamigazgatási
feladatok

meghatáľozása

11303 Szociális és Gyennekvéde|mi segélyek
Humánszolgá|tatási Ügyosaály

Családtámogatási Iroda

rendszeres,

lakásfemtartási'adósságcs
ökkentő,

foglaIkoztatáshelyettesitő,
rendkívúli élethelyzet

létfemtartási,köztemetés,8
yógyszertámogatás

eIsősök támo8atása utalvány
fomájában, téIi fiitési

támogatás,lakhatási kiadásohoz
kapcsolódó hátralékosok
támogatása, táboroztatási

tárnogatás, szülési támogatása

I 1304 ürcs
I 1400 Vl ą on k eze I ós Í fe IruIaÍo k

ll40l Parkolás.ĺżemeItetés
20l5' ápńIis l-tol Gedálkodási

Ugyosztá|y,Kisfalu Kft .
te|jes feladaĺ

il402 Kömyezetvédellni feladatok
20l5' 03.0l.-tól

UuoalKooasI UgyosÍaIy
növényvédelem

I 1403 Köaisztasági feladatok
20l5.03.0l..től

uazoalKodasr ugyoszlaly
szelektív hulladékgyűjtés

tt404 Kt'áerĺileti feladatok és térfi gye|ő-

kanerarendszer mfü ödtetése

20l5.03-0l..től
ueqarKooasr ugyosztalyr

(özterület-felüEryeletiÜgyosaá\

uÔnkonályat
tulajdonábm á|Ió

köztęrüIetek hasnálatára
vonatkozó sabályok,

díjak' térfiryelő-
kamerľendszer

mfüödtetése

társasháäknak közterüIet-
foglalási bevéte|bő| vissafi zetés

I 1405 Köryilágitás
20l5.03.0l'-től

umatKooasr ugyosztaly
karácsonyi díszkivilágítás

I 1406 Utk|ár miatti kártérítés

Jóaęfr árosi Városüzemeltetési
Szolgá|at köaemiĺkodésével

20l5.03.0l.-tól a

u&oarKooasr ugyosnary

káĺtérĺtés

!t407
Uj Teleki Téľi piac ĺżemeltetése,

<ístemelöi ideiglenes piacok iżemeltetése,
mfüödtetése

20l5.03.0l.-től
u&oaľooast Ugyosaaly

kistemelők, őstemelők
számára értékesítési

lehetőség biaosítása' piac
mfüödtetési költsége

t1500 Vĺgl o n és I akás gaal ú I kodĺis

I t50l Lakásvásárlási támosatás
20l5.03'0l.-től

uuoalKo@sl ugyosaaly
helý lakásvásrárlási

támogatás,

1t502 Vagyongzdálkodás
20l5.03'0l.-től

Gzdálkodási Ugyosaály

vagyomal kapcsolatos
nfilvIíntartások' eljáĺási

díiák

II600

Ô nk o ľmányzati lu lajdoníł, vlgl
résztulajdonú gaulreági táBuógok líItflI

végzett v l glon gazĺI ál ko ĺllźsi és
v a ą o n ka ellźĺ i feladnÍo k

I 160l Töravagryon kabantartása, fejlesztese
Kisfalu Kft és

20l5.03'0 t.-től
UuoalKođasl UgyosäaIy

baleset-élweszély
elhárítás,

nagykarbmtaÍtás,
akadálmentęsítés.

felúj ítások, pĺáJyĺáatok

l tó0l.0l
oktatási intéaéný önkományati
tulajdonú ingatlmok iżęmeltetése,

femtartása. kďbmtartása

20l5.06.0t..től Kisfalu Kft
GzdáIkodási U5ryosaály

oktatási intéaényi
önkomlínyati tulajdonú

ingatlmok
.izemeltetéséve] ,
femtaĺtásával,

kďbmtartásával
kapcsolatos feladatok

cafetęria, sportpálya,

uszoda,iskolabusz, KLIK

l ló0l.02
Neve|ési intéméný önkományati
tulajdonú ingatlmok iizemeltetése'

femtaĺása' kabatartása

20 l 5.0ó.0 l..től Kisfalu Kft
uuoarKooasr ugyosaaly

Nevelési intéményí
önkommyzti tulajdonú

ingatlaok
üzemeltetéséveI,

fenntaĺásával'
karbmtartásávaI

kapcsolatos feladatok

cafateńa



Józsefvárosi onkoľmányzat
20l 5. évi ktiltségvetésének címrendje

rendelet
l. mcllék|et

Cím
és alcím Megnevezés

Szervezeti egységh ez tar tozás
meghatározása

Kötelező fcladatok
meghatározása

Onként vátIaIt fetadatok
meghatáľozása

Á||amigazgatási
feladatok

meghatározása

lló0|-03 Település-íizemeItetés, út.park
kaĺbantartás, növén5ruédelem' közÍisáaság

Gzdákodási Üg:yosaály

uatk', járdák, parkok'
fasolok fenntartása,

míitödtetése, köaisztasági
feladatok' fapótlás

kozösségi kertek' fehijitások,
beruházások, keriiletőrség,

illágális szęmétsźl|ítás

l ló0I-04 Polgámesteń Hivatal és nemzetiségi
önkományatok helyiségeinek takďítása

20l5. októbęr |.tó|

uuoalKooasl ugyosaary

Polgámesteń Hivatal és

nenzetĺségi
önkományatok

helyiségeinek takĺítása

I 1602
lózsefoárosi Kisfalu Kft' által végzett tż|et

vagyonnal kapcsolatos feladatok

Kisfalu Kft és

l0l5.03.0l'-től Gazdálkodás
Ügyosaály

varyonbérbeadás,
karbantartás, épiiletek

működtetése

vagyonértékesítés, felújitások

I 1603 Cowin Sétány Prcjekt

Polgámesteri Kabinet,
REVS Zrt,

20 l 5.03.0 l--tól
uazoarKooasl uflosaalv

teljes projekt

I 1604 Magdolna Negyed Prcjek Polgámesteri Kabinet, REV8
Zrt, Kisfalu Kft, Főépítészi Iroda

teljes projekt

I 1605 Rehabilitációk, fejlesĺési projekek

Polgámesteń Kabinet,
Vrárosfejlesaési és Főépítésá
uryosaaly Yarosrejresaesr

Itoda, RÉv8 Zrt' Kisfalu Kft,
20 l 5.03.0 l'.től Gzdálkodási

Üwosĺálv

teljes projckt

IITOO Eqéb feląĺtarolł

11701 Hitel felvéte|. törlesztések. kamatok
Pérügyi Ügyosztály

számüteli és PéEücvi lroda
teljes

t1702 Védelmi feladatok Jegryzői Kabinet
katasztrófák elleni védekezéssel

összefiiggő feladatok

I 1703 Főéoítésż fę|adatok

Városfejlesĺési és Fóépitészi
ÜgyosztáIy

Főépítészi Iroda

helŕ településÍendezési
ervek, kerületfejelsĺési

koncepció,
tęn.tmács

e6ryéb teruek, koncepciók

tI'104 Egészségügyi feladatok
HumánszoIgáltatási U5ryosaály

HumánkapcsoIati Iroda

fogásati ellátás kiváltása,
pńvatiáIt hŁioľosok
helýség biztosítása,

helyiség kaĺbmtaĺása,

5ryemek egészségügy

tigyeleti elIátás'

privatiált háziorvosok
rezsik<iltségeinek áwálIalása,
háziowosi rendelők felúj ítása

I 1705
Társasházk felújítási tĺámogatásai'

kölcsönei
20l5.03.0l.-től

u&oalKooasr ugyosaaty

Társashrázak vissz és üssa nen
térítendő fellijítási támogatásai,

gáaez'felújításhoz kölcsön
nvúitás. omeloroqam

l l70ó-0l
Önkományati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok

Humánszolgáltatási Üryosaály,
Belső Ellátás'

20l5.03.0l.-tól
uuoaKoqasr ugyos4aly,

vas/onbiztosítás
Szemunk fénye (Comenius),

höszoIgáltatás (RFV)

tl'706-02 tnkományzti e5ryéb feladatok
Polgámesteri Kabinet és Jegyzői

Kabinęt

közbeszezési díjak, peres

ügyek, végrehajtásí és

köuétét€lĺ díjak'
bankkoltsés

könywiägaat, ogyéb szakért<ii

dłak

I t800
Ô n kormá nyzati tulaj do nú, vagt

nbztu I aj ĺIo n ú gĺzd u d g i ró n u d go k
támoeaÍńsn

I l80l Józsefi'árosi Gyemękek Udültetéséért
Kŕizhasaú Nonprofit Kft'

20ĺ5.03.0l.-től
Uuoaľooasl UgyosaaIy

kft. működése

I 1802
Bárka Józsęfvárosi Színház és Kulfurális

Nonprofit Kft.
20t5.03.0l'-tól

uuoalKooasr uwosaaty teljes feladat



Józsefvárosi Önkormányzat
2015. évi költségvetésének címrendje

rendclct
l' me|lék|et

Cím
és alcím Megnevezés

sz€rvez€ti egységh€z tartozás
meghatározása

Kötelező feladatok
meghatározása

Önként vá|tatt feladatok
meghatározása

Á|lamigazgatási
feIadaŕok

meghatározása

I 1803 REVS Zrt
20 I 5. 03'0 l..től

UazóalkooasI Ugyosztaly
városrehabiI itációs feIadatellátás

I 1804
JóHír Józsefoárosi Média, Rendezvény és

Galéria Központ Nonprofit Kíi.
20l5.03.0l.-tŕ'l

uazoalKooasr ugyosztary
kft mĺikcjdése

il 805
Jórefoárosi Közösségi Háak Nonprofit

Ktt.
20l5.03.0I'.tó|

u&oalKooasl ugyosaaly

Galéria, köműveIĺjdési
tevékenység'

közfoglalkoaatás

va|amemyi pályázaĺal válla|t

foladłt, lrclyi kitĺiutctúsch
átadásának rendezvénye,
JozseMarosl UJsag' ľK'

tevékenység, üdíiltetés' nyáń
sabadído szolgá|tatás

étkeaetéssel, e5ryéb szociális,
felzárkóaatási, közösségi

leladatot sađidő sportfeladatok'
Hl3,

KOLTSEGVETESI SZERVEK
l,';l;1;talü!:

iulr: !:|t -ri

i,rllülll ll:-iil
l

I2IOO Eltósósi feIĺdotok
l2l0l uęs

t2102 Építésigazgatási feladatok
Hatósági Üg'yosaály

Epítésügyi lroda

építésigzgatási
tevékenység,

hatósági feladatok

12t03 tgzgatási tevékenységek
Hatósági U6'yosaály

Igzgatási Iĺoda

ipai és kereskedelmi
tevékeoységgel

kapcsolatos hatósági

fe|adatok, hatósági

ellęnőzések,
ebekkel

kapcsolsatosm
ellátmdó feladatok

t2t04 Anyakönyvi feladatok
Hatósági Ügyosztály

Áĺwllränwi Trorlq
mya}önyvi, hatósági

feladatok

12200 Hiýűtal míÍkiidtetése Jesýző

1220t-01 Hivatal mfüödtetés€
Jegryzói Kabinet

belso ĽlIatasl ltooa' Ugyuteil
Iroda

hivatal mfüodtetése'
épÍilęt femtaÍtása

ĺeprezentáció, iizJeti ajándék,

temészetbeni juttatások

t220t-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jeg1yzöi Kabinet

Belső Ellátási lroda

hivatal működtetésével

kapcsolatos infomatikai
feladatok

12201-o3 Hívatal egléb feladataí Jegyzői Kabinet

peres ügyek, bankkóltség,

közbeszezési díjak'
végrehajtási díja.k,

foglalkoźsegészségüg1y,
közfoglalkoztatás,

váIasáás

tanácsadói. szakértöi díiak

t220t-04 Nemzetiségi onkományatok mfü ödtetése
Je6ryzöi Kabinet

Belso E|Iátási Iroda

neroetiségi
önkományatok

mfü ödtetés feltételeinek
biaosítása

t2202
Hivatali alkalmuottak foglalkoĺatásával

összefiiggö kiadások
Jegyzőí Kabinet

Szemé|yü5yi ĺĺoda

Hivatal
foglalkoztatottainak bére,

juttatásaik

cafeteria, hűségjutalom' szakmaí
továbbépzés, konferencia,

szakértői, tmácsadói, egyéb

kiiLlső megbíasi díjak

12203 Ktizterület-felügryelet

Köztertilet-feliigryeleti
Ügyosztály, Személyügyi lroda,

Belsö Ellátási Iroda

felüryeleti feladatok,
cafateria, hÍiségjutalom

elsźllítás
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30100
Jórefváľosi Parko|ás:iizemeltet6i

Śznloítąŕ
megszűnt 2015. március 31' napjávď

30t01 tiÍes

30t02 iiÍes

30103 ues
30104 ures

30 105 Parkolási feladatok pĺkolási fe|adat

cafeteria, hiiségjutalom,
alkalmzottakĺa

feIe|Ässéohiĺosítá<
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40100
Jóxefváľosi SzociáIis Szolgáltató és

cvermekřáláŕi Kiiznnn.
4010t LELEKHÁZ. LELEK PRoGRÁM telies feladat



Józsefvárosi onkormányzat
201 5. évi kö|tségvetésének címrendje

rendelct
l. mel|éklet

Cím
és alcím

Megnevezés
szervezeti egységhg tartozás

meghatározása
Köt€|ező fc|adatok

mcghatározása
Onként vá||alt feladatok

meghatátozźsz

Á|lamigazgatási
feladatok

meghatározása

40t02 Családsegités és Központi irányítás

csa|ádsegítés'

adósságkezelési
tmácsadás, népkonyha,

pénzugyi - gazdaságl
feladatok

cafeteńa, hűségiutalom, intenziv
családmegtartó szolgáltatás,

TAMoP pályárat

40r03 Gyemekjóléti Központ
ryemekjóléti
szolgáltatások'

gyennekjóléti központ,

cafeteria, hűségjutaIom,

kízislakások működtetése

40104 Háai Segítségnyujtás
szociális étkeztetés,

hĺĺzi segítségnyújtás

cafeteria, hűségjutaIom' hétvégi

szociális étkeztetés, fodrász,
pedikür, gyó5masszőr,

wósvtoma

40105 Nappali Ellátás

szociális
étkeaetés'ĺdőskorua.k'
szenvedélybetegek,

fogyatékos sremélyek,
pszichiátriai betegek

nappali e|látása

cafeteria' híiségjutalom' hétvégi

szociátis étkeĺetés, fodrász,
pediktiĺ, gyó5masszór,

Ĺryógýoma

40 106 Idősek Atmeneti otthona / GondozóhŁ
idősek átmęneti

elhelyezése'

cafeteria, hűségjutalom,
jelzőrendszcres hŁi

segítségnyújtás' fodrász,
pedikitds, ryóg]masszőr,

wósvtomász.

4010'1 Jelzórendszeres báż sesĺĺsémvúitás telies feladat

40 108 Gyemekek Atmeneti Otthona
gyemekek átmeneti

otthont nyújtó ellátás
cafeteria, hűségjutalom

40109
okatás-nęve|ési intémények

étkeztetése ryennekétkeztetés cafeteria, hűségjutalom

40100-02 Egesített Bölcsődék
kisgyemekek

napközbeni e|Iátása

cafeteria, hűségjutaIom, Biztos
Kezdet progrm' idősza}os

ryemekfelüÉryelet, oft honi
gyemekgonodzás,hétvégi

iátszőhźz

50100 Egésxégügi SzoIgálat
aIapellátás'

szalqende| és

cafetcria, hüsé&iutalom,

önkományati foglalkoáseü,
hĺáziowosok reaiköltség

ŕáń^đąŕÁś.
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72100
Jónefoárosi Intézményműködtető

kä'n^n+ megszűnt 20l5. július 3l. napjával

72t01 Központ
megszűnt 20l5' jú|ius 3l.

napjávaI

intézményműködtetés,
gzdasági feladatok,
központi beszezések

cafeteria' hűségjutalom,

'12t02 Nevelési Intémények és bölcsode
mfüödtetése

megszűnt 20ĺ5. július 3ĺ.
napjával

óvodai épületek
femtanása, óvodák'

sakmai és fimkcionális
feladatok működtetése,

fimkcionális álláshelyek,
intéményi étkeztetés

cafeteria, hĺĺségjutalom,

72t03 oktatási inténények mfüódtetése
megszünt 20l5. július 3l.

napjával

iskolaépĺiletek femtaĺása,
funkcionális ál|áshelyek,

funkcionális feladatok
mfüödtetés, intéményi

étkeztetés

cafeteria, hűségjutalom, oktatási

felađatok költségei

7f100-94

TÁTIKÁ Napközi otthonos ovoda töröIve
2015. jú|ius 31. napjáv-a|' 2015.08.01..től

Napraforgó Egyesített Ovoda Tagóvodája,
Rákóęi út

óvodai nevelés, sakmai
álláshelyek

cafeterĺa' hűséAjutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag
nem fi nmszírozott álIásehelyeke

esö valmeml költség

72100-05

vJcrcÁ- YxašrlaPń

töľöIve 2015. július 31. napjával'2015.08.0ĺ
t6l Napľaforgó Egysĺtett ovoda

Tagóvodája' Tesz.Vesz Tagóvodája Baross

óvodai nevelés, sakmai
álláshelyek

cafeteria, hűség|utalom, okatási
feladatok költségei, állmilag

nem fi nmszírozott állásehelyeke
eső valmemý költség

1ft00-06

Kinskeresô Napközi otthonos Övoda
..iÍii|ve 20l5. júIius 31. napjáva|' 20I5.08.01.

től NapŕafoÍgó Egyesített óvoda
Tagóvodája' BIáthy o.u.

óvodai nevelés,

szakmaí álláshelyek

cafeteria, hiiségjutalom' okatási
feladatok köItségęi, á|lmilag

nem finmsározott állásehelyekĺe
eső valmemvi kőltsés

7f100-07

Napraforgó Napközi otthonos Övoda
Íörölve 2015. jú|ius 31. napjával'2015.08.0I.

től Napraforgó Egyesített ovoda
Tagóvodája'ToInai L.u.

óvodai nevelés,
szakmai áIláshelyek

cafeteria, hűséEiutalom, oktatási

feladatok költségei, állmilag
nem fi nmszĺrozott állásehelyekĺ

eső valamemvi költsés

72I00-08

Váľunk Rád Napközi otthonos ovoda
törölve 2015. jú|ius 31. napjáva|' 20l5'08.0I

tő| Napraforgó Egyesített Övoda
Tagóvodája,Csobánc u'

óvodai nevelés'
sakmai álIáshelyek

cafeteńa' hűségiutalom, oktatási

feladatok költségei' állmilag
nem fi nmszĺrozott állásehelyekt

eső valamemvi koltsés



Józsefváľosi onkormányzat
20l5. évi kö|tségvetésén€k címrendje

Íendelet

Cím
és alcím Megnevezés

szeŘezeti egységhez tartozás
meghatározása

Kłite|ező feladatok
meghatározása

onkćnt vállalt fe|adatok
meghatározása

ÁIIamigazgatási
feladatok

meghatározása

72100-09

Napsugár Napközi otthonos ovoda tôrö|ve
2015. július 3l. napjáva|, 2015.08'0l.{łĺl

Napraforgó Egyesített ovoda
Tagóvodája'Dankó u.

óvodai nevelés'
sakmai álláshelyek

cafeteria' híiségjutaIoln, oktatási

feladatok költségei, állaniIag
nem fi nanszírozott állásehelyekt

eső valamennü kiiltsés

72 t00-10

Száazoľĺép Napkiizi otthonos ovoda
töľiilve 2015. július 3l. napjával' 20l5.08.0|

től Nepraforgó Egyesíteĺĺ óvoĺa
Tagóvodája'Szűz u.

óvodai nevelés'
szakmai álláshelyek

cafeteria, hííségjutalom, oktatási

feladatok költségei, á|Iamilag

nem fi naszirozott álIásehelyekrt

esö valmemü költsés

72100 I I

Sziváwány Napközi otthonos ovoda töíölv€
2015. júIius 3l. napjáva|' 20l5.08.01.-töl

Napľaforgó Egyesített ovoda Tagóvodája,
Csodasziget Tagovodája Szigony u.

óvodai nevelés'
sakmai á|IásheIyek

cafeteńa' hűsé&iutalom, oktatási

feladatok k<ĺltségei, állmilag
nem fi nanszírozott állásehelyekt

eső Yalmemvĺ költsés

72109-12

HétszínviÍág Napközi otŕhonos ovoda
töriilve 2015. július 31. napjával' 20l5.08.0l'

től Napraforgó EgysÍtett ovoda
Tagóvodája,Kun u.

óvodai nevelés,

szakmai ál|áshelyek

cafeteńa, hűsé&jutalom, okatási
feladatok költségei, állmilag

nem fi nanszírozott á]lásehelyeke
esö valmennyi kö|tsés

72100-13

Koszoĺú Napkiizi ottbonos óvoda törölve
2015' júIius 31. napjrĺval' 2015.08.0l.-tô|

Napíaforgó Egyesített óvoda
Tagóvodája,Koĺorú u.

óvodai neve|és,

szaknai álláshelyek

cafeteńa, hűséduta[om, oktatási
feladatok költségei, állmilag

nem finmszírozott állásehelyeke
estí valmemyi ktiltséq

7f100-14

Msepa|ota Napközi otthonos óvoda töröIv(
20l5. júIius 3l. napjáva|' 2015.08.01..től

Napraforgó Egyeített óvoda
Tagóvodája'somogyi B.u.

óvodai nevelés,

sakmaí álláshelyek

cafeteria, hűségjutalom, oktatási
feladatok kö|tségei, állmilag

nem fi nilsározott állásehelyeke
esö valmemyi költség

72r00-ts

Pitypang Napközi otthonos ovoda töĺiilve
2015. július 31. napjáva|' 2015.08.01..től

Naprafoľgó Egyeített óvoda
Tagóvodája'Szĺados u.

óvodai nevelés,

szakmai á|láshelyek

cafeteria, hűségjutalom, okatási
feladatok köItségei, állmilag

nem fi nanszírozott álláshelyeke
eső valanennvi koltsés

7ft00-16

Katica Bö|csőde törölve 20l5. július 3l.
napjáÝá|' 2015.08.01.-től Jóaefvárosi

Egysitett BiiIcsődék beo|vadás, Katica
óvoda törö|ve 20l5. júIius 3l. ĺapjáva|'

20l5.08.0l.-től Napraforgó Es/síĺ€.ĺ ovod8

óvodai nevelés, sakmai
áIláshelyek, bö|csődei

teljeskörű ellátás,
bölcsödei fiukcionális
feladatok, álláshelyek

cafeteria, hiiség'utalom, okatási
feladatok köItségei, állmilag

nem finmszírozott állásbelyeke
eső valmemyi költség

72100-17
Napraforgó Es/esített ovoda Tolnai

Lajos u.7-9
óvodai nevelés,

szakmai álláshelyek

cafeteria, hűségjutalom' oktatási
feladatok köItségei' áIImilag

nęm fi nmszĺrozott álláshelyeke
eső valmemü köItsés

iš!liiii!a'iiii
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80100 Jóxefvárosi Városüzeme|tet6i szolgáIa megszűnt 2015. jú|ius t5. napjáva|

8010t |susatóság tęlies fęladat cafeteria. hüsésiutalom.
80 102 Üę5

80t 03
Telepiĺlésiizemeltetés/Szaknai Központ/

Telephely
köztisztaság, út.pďk kďbiltaÍtáĺ

helý köatalq
pďkok,közterek kezęlésę,
uemeltetése, fejlesztése,

cafeteńa, hűségiutalom,
közterületi szemétszállítás,

kerü]et gondokok megbízÁsi di1a

80 r04 ues

80 t05 Teleki Téri Piac

kistemel<ĺk, őstemelők
számáĺa éĺékesítési

lehetöség biaosÍtása, piac
mfüôdtetési költségén

)elüI a foglalkoztatotta.kka

)sszefiiggö tevékenységek
köItségek

cafeteria' hűségiutalom,

80 106 u9s
80107 ues
80 108 Kerůletőrsési feladatok telies feladat

80r09 wes



20l5. é\'i kôltsó!\ctćs bc\.ć!cli ćs kindá5i c|ői.ánVaĺai cínrcndcnkćnI

CĺMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

Kieme|t e|őirányzat/ ľovat megnevezése

ebbólI núkddési @|ú vissatćrĺtendó támogatások, kôlsónók

ebból: műkddćsi rc|ú vissatćÍitcndő ťámogatások. kö|6ónćjk

miikddćsi 1ćlú támo8auisok bevćtclci á||amláfu íáson bc|l]|Íö|

hel].i ŕjnkomán)'ätok áIEIános mtíködéséhcz és ágeti

cbból : fclhalmozżsi @lú vissatéńtcndö ĺámoga|ásk, kölcsönök

Rés4scdćsck ćńćkcsitćsc ćs mcgszűntctóséhez kapcso|odó bevételck

ebbóI j fclha|mozási eIÚ vissatćrÍtcndő L{mogarisoŁ kölcsönók

támogaláskćnt fol!'ositoft L'{mogatás fi4tsi sránlán

Önkormányzäti Ícladatok

|đlön srerzfućsbcn rćszlczcNc a fcladatok ćs az aín tcruezeft összesł



20I5. ćr'i kô|lséĺ\'clć$ bc\.étcli ćs kiadási cIi;iránPiltäi címľcndcnkónl

cÍMRENDENKÉNT N,ĺIND osszEsEN

1tr07-0t
Miiködési cél.6 álta|ános tańalékKicmc|t c|őiľányzat/ rovat mcgnevezése

hel).i ön-komán]atok á|ta|äĺos můkodćséhcz s ágaati

ebből : fc|halmozási @|ú vissaÍćritcndő ułmogaťáso|q kö|csönök

fęlhalmozási elú vissatćritcndő rámogalisok, köIcsönôk

Rćs4cdésck ćńókBitćsc ćs mcgszűnlctósćhcf kapśolodó bcvćtclek

cbbó| : felha|mofási @lú vissutćritcndô lámosatások.

támogatáskćnt fo|)'ósĺtoft támogatás fi atsi számlán

cím onkormán}ua(i feladalok

külón szcP&ćsben ÍćszlceNc a fc|adatok ćs az arm tcNceft össegr



20l5. ćr'i köllsćq!cté5 bcľć|cli és ki.dá3i c|ôiřán\7aui címrcndCnkónl

ciMRENDENKÉNT MIh-D osszEsEN

Kĺemc|t €|őirányzat/ rovaŕ megnevezése
I t I 08-01

He|yi és központi adók

ebből :hel}'i önłomán!'älok álhlános nlúkodćsóhof 6 ágeti

mĺik.üćsi @|ú vissutćńtcndő uímogatások,

mĺikodósi @lú dmo8atások bovćtclci áI|ilůáżŕison bc|ů|ró|

hcl}'i önkomán\'atok á|b|á'os működ$éhez s águti

támogatáskénÍ fohósitoft Ĺámogatás fiatši számlán

(ín lnkományzet; feladatok

külön sfeżődésben rész|czctvc a fcladatok ćs az arm tcn'cfcf, össÉP*



20|5' ó\ i kô||séF'ctćs hcľétcĺi ós kiädási ckíirán}7'tái címřcndcnkćnl

CĺMRENDENKÉNT NĺIND osszEsEN

Kicmelt eIőirányzat/ roÝat megnevezése

můk..dési @|ú vissalćÍítcndó L'inrogatások, kö|csönök

nűkddćsi @lÚ únogauísok bcvćtc|ei á||am]üiżnáson bclülĺill

hcl!ł önkomán]'atok általános műkôdćsćhcz és áBeti

cbbő| : felhalmoa'isi @lú vissatćÍilcndő LáDogatások, köl6önök

támoga'iskćnt foh.ósitoft uifiogatás fiłt6i szán|án

ÔnkoÍmánrti feIadatok

1ť
il:r'

!.ł

.:ĺ:.
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ki!lón szerzódćsbon rćsz|czetvc a fcladatok ćs az aÍra tcruczcft összcc*



20l5. ó\' kölĺsóg\'cĺós bcľótcli ćs kindási c|őĺrÍn\za(żi címÍcndcnkćnĺ
3' ilrcl|Úłlcl

ciN'rRENDENKÉNT MIND osszEsEN

KicmeIt előirányzat/ řovat megnevezése

műkodósi cć|ú vissatćńtcndö lámogatások. köl6önök

nlűkddsi @|ú vissatćritcndö uimo8atások. kölcsönök

műkodćsi @|ú támogaLások bcvćtclci állďnláżíáson bc|ůlró|

hcl!.i önkományatok á|ta|ános miikddBéhez és á8aati

cbből : fclhalmoási cćlú vissatćritcndő LámoÉatások kölsönök

fe|halmozisi elú vissatéritcndŕj uimogarásot kôIsónö}

éńéksitésc és mc8saűntđéséhez kapsol&ó bevéte|ek

ebból I felhalmozisi @|ú vissatéritcndó támogauiśok, kölcsönöI(

zefui tämogatáskcnt fol}ósitoft ťámogatás fiatési szimlán

FELHALMozAsI FINANszIRozÁsl BEVETELEK

inkoľmányzáti Íeladatok

,:\)

kůlôn sreęődésben íészlc4tvc a fo|adalok és e am tofre4Í öss4qr



20|5. é\,i köhsé6'cĺés bc\'óĺcIi ćs ki{dási c|őiránÝłlai cím.cndcnkćn!

ciMRENDENKÉNT ]\'ĺIND osszEsEN

Kicmelt előirányzat/ rovat megn€Yezése

:hc|].i ónkomán}'atok álBlános műkodćséhcz 6 ágMti

mlikddćsi cć|ú rimogatások bovćtclci áI|mhááíáson belü|ről

Irán},ítószcNi tiímogatáskćnt fol!.ósítoft támogatás fi 4t6i szánlán

Iťán}.itósrctri támogaeáskćnl foh'ósitofr rámogatás fiatési sfámláň

cim onkományzáti Ícladátok

kůIón szeżődćsbm rćszlezeNc a ŕc|adatok ćs az arra lcn,mft oss4!.



20|5' ó\ i köllsé!\ ctć5 bc\éĺeli ćs kirdási c|iiirán\za..i címrcndcnkćn(

cĺMRENDENKÉNT Nĺ|ND ossZEsEN

Kiemelt e|őirányzat/ ľovat mcgnevąés€

m|]kódćsi @Iú vissalćrĺtcndö LámogaLások, kö|sönök

működćsi @|ú tánogatások bcvétclci á||amháfuáson bclÚlÍől

I fclha|moási @Iú vissätćritcndő támogatĺsok kólcsönök

éíékcsitćsc ćs mogszűntctćsćhcz kapcsolodó bevételek

ebbôl I fclhalmoási cćIú vissatćÍitcndő lámogatásot kö|6ónók

ťámo8atáskćnt folr.ósĺton Émogatás fiasi szím|án

cím tnkormán}Ati fetádatok

ků|ön szerződésben részlezcN.e a fcladatok ćs az arra lcryczcf, öss4Eł



20 | 5. é\ i k6|lsóPr clós bc\ ćtcli ćs kiädás i cńirlinJzatäi cím ř.ndcn kćn t Ícndcl.l
?' ĺ].Ilćklcl

CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN

E|óirán
yzat-

cs0poÍ

Kiemelt
elóirány.

zat
Kiemc|t e|őirányzatl roYat megneYezése

u50t
Leklĺ6vásárlási támoBatás

11502

vagyongedá|kodás
tló0ĺ

T6mvagyon karbantańása, fejlesz(ése

(|^nÁs Etf Módosí1ás

ol o-t o.Í o-( 0-t 0.( 0.1 0-( 0.(

2 tťrhťló iárulćLok ćs sfociálIs hoziiáru|ási adó oÍ oÍ o_l 0-t o-( o.l 0.( 0.(

)olooi 7 o-( 1 A[r.Ot 171 963.: 8 964-( 180 927.:
0.1 0.( oÍ oĺ o.t

0.ĺ 0.( 0.t 0 o.(

0.t 0-( 0.( 0.1 0.( 0.( 0.(

hhől'mńłď'l('.ltl|i l 0-l 0.( 0.( 0.1 0.( 0.( 0.( 0.( 0.(

0-( o-( o.l 0.( 0.( 0.( 0.( 0.(
l;m^Da|ásÔL á|hnlhi''ń;ś^n hélnIŕé ol o_( o-l 0.( 0.( 0.( 0.( 0.(

bbó| můkódši cćlú tánloEa(ások államhääanáson kivüIrc oí o.ĺ 0.Í o-{ 0-( 0.(

i rcl ćs á|b|ános bnalćk o-( o-Í o-( o-(

<ODESI KIADASOK OSST,ESEN 0.r 0.( .l o| ĺ?| 963 4964.1 lao 927.
rEr-HÁI,MÔZÁsI KIADAsÔK

0.1 0.( 0.( r5 ?43.( 0.{

0-l 0.{ 0.( 0.( 0.{ 0.( 418 133. 0.{

0.Í o-ĺ o-( o.l 0-( 0-( 0.( 0.( 0.(

bből cćlti o-ĺ o.Í o-l o.ĺ o.{ 0.( 0.( 0.(

bböl fťlhaInoási e'lú LánIolatások á||amháfuíáson bclú|rc oí o-t o.l o-( 0-( o.( 0.{

;bbôl: fclha|moási elu Limo!3tások á|lam-háŹaruison kiń|rc 0.( ol sm-ol r97 d50-( o_l t97 4SO-{

i reltafulćk 0.0 0 o( o-l o-{

rET,HÄr,MÔZAsI KĺADAsÔK ossZEsEN 0.( 0.1 0.( t6 243.t n 1iz,
TsFrvFTFsI k|ÁDÁsÔk ÔsszFsEN 0.( 0.1 0.( 23 6E4.( 0.1 23 684.(

łFvFTFĺ'EK
NFSI RFVETFI,FK

|bből :hcl).i önkomlán!'atok álh|ános múködćsćhcz is águri
o-l o-( 0.Í o-l o.{ 0.( 0.1 0.1

|bbóI clvonások ćs bcfizetćscl o.í o-l o-ĺ 0-( 0-l 0.1

lbbô|: mük<jdćsi elú vissatćrilcndó támogatások' kölcsónok

'l""-..;-ilác. 
;||..'Äłłôńác^^ L^Iiiĺŕ^| 0.( ol oĺ ní o( o_( 0-( o-l o-l

|bbó|: műkodćsi @lú vissätérĺtcndö límogatĺsot köleönök
0.( 0.ĺ oí ol 0( nl o-l

lbbó|: műk<jdćsi elú támoEatások bcvćtc|ci á|lMr|ráżŕáson bclĎ|rôI
0.( 0.1 0.( 0.( 0.( oĺ ol ol
0-( 0.ĺ 0.ĺ 0.( 0.( 0.1

0-l 0.{ 0.( 0.t 0.1 10 1fz.l 0.1 70 122.1

o_t o.ĺ 50 000.( 0.( 50 000.( 0.ĺ 0.ĺ 0.1

o_f o-ĺ som-( 0.Í 50 000.01 1012f.1 0-( 70 122-l

SI BEVETELEK
rclú ĹámolaLísok á|lmháÍaŕáson belülíô|

|bbö|: hc|} i önkomát}.atok álh]ános műkddéséhez 6 áE|Mti
!l.l.l..L^. L.^..^ĺilÁ ;ll.-i r;-^..í4c^L 0.( 0.t nÍ ol nĺ oĺ o-l

cbbő| : fclhalmozási elú Ýissätćritcndő támogatásoŁ kölcsönök
0.( 0.( 0.1 0.( 0.( oĺ ol ol

|bbö|: fclhalmozási ft Iú vissatćritondŕi timogatásot köl6ônök
0.( 0.( 0.1 0.( 0.( 0.1 ol
0.( 0.( 0-l 0-( 0.( 0.1 98 507.( 0.( 9E s07

0.Í o-l 0-( 0.( 0.1 0.( 0.ĺ 0.1

n.Í o_l 0.( 0.1 0.( 0-( 0.1

ł6rcscdésck ćíćkcsitćsc ćs mcgsđnletćséhez kapcsolódó bevételck oÍ o_l o_( o.Í o-l o.ĺ 0-t 0.1

elú áNcn
cbbóI I fclhalmozási €Iú vissatćrilcndó uimogatások. kölcsdnök

';..-"ĺ;.iu.. áil...Ĺ;i.íá"^. Ln;i|.AI 0.( 0.t oÍ ol n{ o.ĺ o-l

0.( 0.( 0.1 0.(
rE|'HAI-MÔ7Áqt BEVETFI-Ek oss7EsEN 0.( 0.t 0-l 0.( 0.( 0.1 98 5(

r TsŔcVETŔSI REVETEI EK ŕlqŚZEsEN 0.( 0.Í 0.ĺ 50 000.( 0.( 50 000.1 169 229.1 0.1 169 2f9.1
Míl(önÉsI KIÁDÁsok 0.Í o.l 0-( 0.( 0.1 0.{ 0.ĺ 0.1

o-Í o_l o_( 0.Í 0.1 0.ĺ 0-l 0.1

SI FELHALMOZASI KIADASOK 0ĺ ol o.Í 0-l o.( o-l 0.1

fohósiton abs x 0.( oÍ o-l o-{ o-l o-l

{ôśŚzileiáńhi hitc|ek váhó 0.( 0. o ol o-l

rrNANsziŔo7AsI KrÁDAsoK ÓsszEsEN 0.( 0.( 0.( 0.(
ilNÁNsZiRÔ7ÁsI M.|KônEsI REVETEI,Fx 190-( 0.( 190-( ĺ6 463.( 0.( -l6 'ĺó3.| 0.ĺ

rányítószeryi Límo8aŁisként fo|!ósiton támo8atís fiZt6i szám|án
0.Í 0.( 0-( 0.( 0.( 0.( 0.1 0.(

ĺs0.{ o-Í l9o-ĺ -16 463.( 0.Í 9 246-l 0.1 9 286-(
:eladafu l tcÍhck költsćavelćsi oÍ o-l o_( 0.Í o-01 44 08s.( o.t 44 085.(

RozAsĺ FE| 'HAÍ,MoZAsT BEWTEÍ,El( o-Í o-ĺ o_( 0.Í 0.1 10 174-l 0.1 70 t7a.l
ránýtószcryi támogatáskćnt fol!'ósÍtoř ĺłnogaLis fidsi szímlán

of oĺ o-( 0.Í o-l o-( 0.1 o.{

;abad kôltśćwctás| maradván\ ipćn\'bevételc 0.( oÍ o o| .33 035-ĺ o-l 33 035-{

ł| re.hell kö|tŚéNetési maradváĺr, ioćnl'h 0.( 0.ĺ 0.ĺ 71 113 l
fl NÁNs7iRÔ7Ást BEvETEI,EK oss7EsEN 190-( 0.1 r90.( -t6 463.( 0.t
(lÄDÁŚÔK MINDósqzEsFN 0.( 0.( 0.ĺ 23 684.( 0.( 23 6E4.( ĺ |22 945.1 6E 6E4.r I t9t 630.1

190_t o.l r90.( 0.t 33 537-( f9f 178-l 0.1 f9f718.1
o_l o-{ o-( 0.{ 0.( 0-( 0-l 0.(

KERULET OSSZESEN ol rgo ( o_( 33 537_01 f9f71A,( 0.1 f9f 714-l

sl BEVETEI,EK Es KIÁDAsoK EGYENLEGE oĺ 2 ssg.ĺ -8 964_l

lEĺ,HAT-Mo7Ast BEVETEI-ER Es KtÁDÁsoK 0.( 0.1 o.( -s9 12fl 
'

.qr2 rgś 
'ÝlUKoDEsI FÍNANszIRozÁsI BEVETELEK Es KIÁDASOK

I90.( 0.1 r90.( -t6 463.( 0.( 53 37ĺ oĺ 51 37t (

.ELHALMozAsI FĺNANszlRozAsl BEVETELEK Es
^l 

niś^/ E.wEŃt ť^D 0.í 0.1 0.( 0.( 0.1 0.{ 70 l7E.( 0.{ 70 178.(
MIlKóDEsI EcYFNI-EcEĺ ĺ 9o.( o.l 190-( f6 096.Í 0.1 26 096.( 41870.: -8 964.( -56 834.:

FELHALMozÁsl EcYENLEGEl 0,0 0,1 0.( .|6 243.Í 0.1 -18f 291.( -59 1f0.t -t4f or7
E(.]YENT-E(;EK OSST,ESEI r90.( 0.1 190.( 9 85t.(

kü|ön szrzód$ben rész|eetvc a feladatok ćs az atra tcNcfcÍ ôsszcg+



20I5. ć\'i k6|tsógr,ctćs bc\'ćtcIi ćs k'ildáŚi c|6i.án\7alili cím.cndcnkón(

ciMRENDENKÉNT nĺtND tsSzEsEN

Kiemclt előiřányzat/ rovaŕ megnevezése

lIó0l-01
oktatási inteményi önkoÍmányza(i

tU|ejdonú ingatIanok
üzeme|1etése,fenntenása'

karbentańása

tl60t-02
NeÝelési inteményi önkormányzati

tuIsjdonú ingátlenok
iizemeItetése,Íeíntáńása,

kaÍbantańásg

hc|}.i ónkomrán}.atok áItatános működséhez s ágMti

: ml]ködćs| @lú támogatások bcvćtc|ei á||amháa(áson bc|üIÍöl

önkomán}'atok áIbláĺos működćséhcz s ágati

cbből : fc|ha|mozisi cćlú vissatćńtendó lámoEabsok kölcsönök

felhalmoz'ísi e|ú vissatćńtcndö rirnogatások köl6önök

Résasciésck ćńćkcsítésc és mcgszűntctćséhcz kapsolfió bcvételck

ebböl : fo|ha]moási rclú v|ssätéńtcndő támopatások. köIcsónök

rímo8a|ásként fol!ósitoĺ tźmogatás fi zetei szám|án

FELHALMozAsI FINÁNszIRozAsI BEVETELEK

onkormán}%ti feladátok

külön sEżôd6bcn rćszlezcht a fcladatok ćs az am tervezen összeg*



20|5. óťi kö|tsćq\'ctós bC\ é1cIi és kirdáĺi c|ôiřán\7alai címřcndcnként

ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN

yzat-
csopoń

Kiemelt
:lóirány

rat
Kĺemelt e|őirányzat/ rovat mcgncvezése

ll60I-M
Po|8ámesteń HivstAl š ncm4tiségi

önkormán}zatok helyiségcinck
takařításá

11602
JóaeÍváľosi Kisfalu KÍt. á|tal vé8zett
üzleti va$,onnal kapcsolatos f€ladatok

I 1603

coruin sétány Projekt

KIADAS Elfocado(t Módośítás
MI)KoDEsl KIADÁsoK

0.r 0.( 0.0 0.( 0.( 0.1

V''n!]adńt n.rh.lő ián||'1!ô! 0.( 0.( 0.( | űal 0-( 0-l

DoIoEi kiadások 0.ĺ 3 172 208. 19 567 
'

I lfTGO-l 116 off.
kiÄdásokbó| kamatÍizcĺćs { ľáltó kanelá\á| c$tn} 0.( 0.1 0-( 0.r 0.( 0-a

E||álofuk 0.( 0-( 0.( 0.( ol

o.Í o-ĺ oĺ 0.( 0.1

o-( nĺ 0.t 0.( 0.r

:hhő| n]ůkMćŚi .éh] köl.śóńôl 0.( 0.0 0.( 0.{ 0.1

0.r 0.( 0.( 0.( 0.( 0.1

:hhó| mfik#ćci eŕhi t 0.ĺ 0-( 0.1 0.{ 0.( 0.( 0-( 0-l

@l ćs álblános Eía|ék 0.( 0.ĺ 0.( 0.1 0.( 0.Í 0.{

\'UKoDEsI KIÁDAsoK osszEsEN 0.ĺ 3 \73676 19 567J ĺ l08-t 116 i2A
FELHALMOZASI KIADASOK

I 0-( o-ĺ o-l
2 Fc|úiitások 0.Í o-l oĺ 0.( 60 1f1:

Emeh fc|ha|mozási kiar|ásol

0.r 0.( 0.( 0.( 0.( 0.1

0.( ls J00.r 0.( t5 300.( 0.( 0-( 0-l

0.( 0.1 0.ĺ 0.r 0.ĺ 0.( 0.Í 0.( 0-l

fc1ha]mozási cć1ú uimooalisok á||amhádaĹáson kiwIrc 0.( 0.1 0.( 2Zl t17l 0.ĺ 7f1 |1!.Í ao 167
cćhaíaIćk 0.( 0.1 0.( 0.ĺ o.Í

FEĹHALMoZAsI KlADAsoK oss7'EsEN 0.Í o.l o-{ 529
KoLTSEGvETEsI KlÁDAsoI< oss7-EsEN 3135.1 o-l 860 633.ĺ
BEVETET,EK
UIIKODESI BEVETEI,EX

)bbôl :hcl!'i önkomán!atok álulános műkddćsćhcz és ágWti
0.1 0.( 0.1 0.( 0.( 0-( 0.ĺ o-t

)bbő| bofizctBck 0.( 0.1 0.( 0.r 0.( o.{ 0-t 0-ĺ

)bbö|: múködćsi @lÚ vissatćrítcndö límo8atźsok. kólcsönôk
0.( 0.1 0.( 0.r 0-( o-í

lbböI: műkddési cćlú vissatćÍitcndő timo8aLísok, kö|csönöl
đáń-h.-ńnn" ;l|"-h4'"ńác^n h.|liIrÁl 0.( 0-( o.( 0-l ol

)bból: műkfućs| cćlú únloEarísok bcvćtc|ci äl|mháżíáson bcliilrôl
0.( o.ĺ o_( ol

f o.Í o-ĺ o( 0.( 0.t
!,'íiködési b o.Í o 129 48E.1 0.( t29 488.1

4 0.ĺ 0.0 0.r 0.1 0.( 0.1

0.( l 750 92{.. t0 lj2i | 76|06ś-| ĺ29 488.| 0-( t29 {ffi-l
.EI-HÁr,Mo7Ásr

@|ú rimo!atások á||mháfu íáson bc|ü|Íől
:bM|: hel}i önl@mrán]atok álblános működšćhcz és iLgúti
;|.á.r'ih^. L".."^|ÁaÁ ;ll"-i 14-^..ŕ4.^L 0-l 0.( 0.í o-ĺ ol
cbbó| : fclhalmoási cćlú vissaréńtcndó timoEatások. köIśönök
/i<c'.t;ni|;ś. á|l.ńk;'.á4c^^ L-liiI.ÁI o.l 0-( 0.í oĺ
lbból: felhalmozĺsi cćIú vissätćrítcndö támola!ísok. kól6önök
đ;^-L.v;ł.I. 1 I |.-Lá ł. ŕ;.^. L^|n l.xI o_l o_( oÍ 0.( 0.{

:bből i ehi lńmôpatáŚÔk o-l o 0.( 0.( 0.{

597387.( 0.r 597 387.( 337 924.1 0.r 337 921.1

0.( 0.( 0.r 0-l 0.{ 0-r 0-(

léseseiésck ćnćkcsitésc 6 mcgszűntctćsćhcz kápsolodó bevéte|ek
0.1 0.( 0.1 0.( 0.1 0.1

cbból : fclhalmozisi trlú vissätćÍitcndő támolauĺsok kóls.inök
';c.z.rÉńi|/.. ;||.ňhł'.ŕ;c^n }nn'I.;I 0.{ 0.Í 0-t 0.ĺ 0.1

bből: eoćb fclha|mozisl ďlú áNcí nćnfĹśflôzök o.( 0.Í 0-t 0.(
rEI.HÁl'Mo7-AsI BEvETEr-EK Ôss7-EsEN o-Í oĺ 0.ĺ 337 921-(
KÔr-TsEcvETEsr BEVETE|'FK oss7EsEN 461 412.( 0.( !0 4r7r
ilNANs7iRo7Ast MtlKlDFsI KIÁDÁsoK 0.( 0.1 0.( o.( 0.( o-(

0.( 0.1 0.( 0.1 0.( 0.í o.ĺ o-í
soK 0.( 0.( 0.1 0-( 0.t 0.ĺ 0.Í o_l

i hmoPatáskćnt foh'ósitofr támo!átás kiubláý 0-( 0.( 0.1 0-( 0-l 0.ĺ o.Í
z hiteIck váltótörlcsáćsc 0.( 0.Í 0-l

FINANszlRozAsl KIÁDÁsoK oss7-EsEN o-( o.Í 0-l 0.1 0.(

i^'|NÁNszIRo7-As| MIlKÔDFsI REVETFI'Ek o-( ol 0.r 0.( 0.1

Irán}łtósaNi támo8atásként fol}ósitoí támogatás fietési sámlát
oí ol 0.( 0.( 0.( 0.1 0.( o.ĺ

ł7'hád lôIlŚéov.ĺéci mirádván! 0.( 0.( äs 80.ĺ.( 0.{ 215 801.( 0.( o_( 0-l

I tcrhclt kôItsćryctési maradviiĘ\, 0.( 0.1 0.{ 615 326.( o.{ 645 326.Í o-l o-ĺ

ś SI FEI,HAl,Mo7-Asl BEvÉTEr,Ek n 0.1 0.( 239 319.t 0.( a9 3t9.( -233.ĺ 0.ĺ -233-l
Íán}jtóseN| Ĺimogaläskćnt l.o|}ósibn úmosars fi ćtési számlán

0.1 0.( 0.( 0.0 0.( 0.( o-l
0.( 0-( 0-( 77 759-l 0.í 77 159-( -233-l

3 :e|adata| Íerhelt kölbégvctési maradvánv iAćnvbcvótc|e 0.( o_{ 0-ĺ 2 060-r 0.(
RO7-ASI BEVETEI,EK OSST-ESEN o.ĺ o-{ oí 0.

<|ADAsoK MlNDÓŚszEsEN 3?3S: 3 63 451.( 860 633.1 0. 860 633.(
rE|,Ek MINDôssZEsEN 3 {78 ?60. t0 r12i 3 488 902.ó 467 r19-l 0.1 167 179-(

h.|ň|i 0.ĺ 0.( 0.( 0.ĺ 0.( 0.r 0-(

0.1 0.( 0.( 3 fia1śn' t0 la2J 3 4EB 902.r 461 119.1

''UKoDEsI BEVETELEK Es KlÁDAsoK EcYENLEGE 0.( 59 7t0.( .t 363 0r2-r Á6 \H
FELHÁLMoZÁs| BEVETELEK Es KIADÁsoI( 0.1 o-( n.Í 68 oti-l J58 600.
l{UKoDEsI FINANszIRozÁsI BEvETELEKEs KlADAsoK

o_t o.Í oÍ oĺ 0.r 0.r

FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES
VĺÁn;c^v f.vřNĺ E.F o( oí -233.( 0.(

MIlKóDŔsI FcvFNI -531 622.0 59 710.( 11t9t2.1 -46 S34.1 I 9I3J
FELHALMozÁsI EGYENLEGE! 0.( 307 363.( 0.1 307363-( -346 9r9.r I 9t3J i58 433.

E(:YENI,ECEK o-Í 0.1 -393 4Sl.(

külön srePfuésben részlczewe a fcladatok és a ara tcrycrcn összcat



20|5. óvi kô|l5ćĺ\'eĺÍs het'ćtcIi ć5 kiädási cft]irányaĺ!i címľcndcnként

CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN cím onkományzAti fe|adatok

E|óirán
yz t-

csopon

Kicmelt
elóirány.

zat
KiemeIt e|őirányzatl rovat megnevezése

11604

Mggdolná NeE/ed Proiekt
11605

RchabiIitációk' f€ilesztési projektek
rr70ĺ

Hitel felvétel' tóÍleýt6ek, kamatok

{lÁDÄs E|foqá Elfnpádo1t Módđśít

69 634 | 3 558-( 13 558-l 0.( 0.r o.(

2 "íunkadól tťÍhcló iáruli'I'ok ćs sz@iális houiiáru|ásiadó 3 a4a.Í o.Í 0-r o.(

)oloai ki3däsol' o-( o.{

0.1 0.(

0.1 0.1 0.ĺ

0.1 0.1 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.1

0.ĺ 0.1 0.{ 0.( 0.{ 0.r 0-( 0.( 0.1

o-í 0.ĺ 0-( 0.( 0.( 0.1 0-( 0.( 0.t

śr 73. ĺ 0-l 5r 73J_( o_( 0.( 0-l 0-( 0.1

2m.í 0.ĺ

nűkđlćsi el ćs álta]änos taíalćł o-l

I 456 163.4 -5 500.1

iEl-HAĺ,MÔZAsI KIADÁsÔK
75916-a 0-( 75 976.( 20t E29.( 286.1 202 lt5.l 0.( 0.(

9f3 s96.Ą t0 100-( 933 696; I 486 700.( 0.( t 486 700.r 0.{ 0.( 0.1

o-a o-t 0-t 0.( 0.( 0.( 0.{ 0.1

oÍ o-( 0-( 0-ĺ 0-( 0.1

:bbő| fclhalnroás| olú lámopatások á||amháaaíáson bc|ülrc o( o.ĺ 0.ĺ 0-l

:bből aIú nnooatások á|tamháeíáson kiwlre nĺ
sielbíaĺćk 0.{ 0.r 0.1

łEI,HA|-MoZAsI KIÁDAsÔK ÔsszFsEN 999 512 l0 100.r | 009 612. I E55 333.( 286.( I 855 619.r

I,TSECVETFSI KIADASOK OSSZFSEN I 455 735.t I 4603351 I 931 663.( 0.1 I 9JI 663.r 0.( 0.( 0.r

łRVETEĺ'EK
{ôDEsI RFVETEt EK

)bbö] |hcl]r önkon|án]'alok á|tälános můkö,dćsćhcf 6 ägau
;|.i.r.ih^r !.ń.c^|ńiń łll.ńi rłń1^đ.rá.^L o( o_{ o-l o-l 0-( o-l

:bből clvonások ćs bcfizclćsck oĺ o.l 0.(

tből: mükodćsi cćlú vissatćritcndö lámogatások, kó|6ónók
0.( oí ol

Ďbôl: működćsi @lú v|ssatćritcndö uimogaťásolĹ kö|csönók
0.( 0.r 0.( oĺ

'bbőlI 
nrűkódćsi cćlú úmogaások bcvćtc|ci áI|amháżńáson be|ü|Íol 8f 16r -( 8216tJ 20 361.( 0.1 20 361.r 0.(

0.Í 0.r 0.( 0.( 0.( 0.r 0.ĺ 0.( 0.r

346 930.Í 0.r 3{6 930.1 0.( 0.1 0. 0.( 0.( 0-r

śi .ńlń árV.Í ńóńż.ś?!Á'ń! o-í 0-l o-( 0.( 0.( 0.r 0.1 0.( 0.r

I MÚKlDÉsI BEvÉTELEK ÖsszEsEN 1f9 ś9| . 0-l 20 361 0-t 70 361 0.1 0.( o.r

łELHALMozAsl BEvETELEK
clú timoaauisok állmháÍaŔáson bc|ülról

)bbôl: hcl)'i ônkomán]'atok á|blános mükddćséhez ćs irBaali
LI./.r.;L^- L..."^IilÁ ]|Iáńr; r;ńôđ.r4.^L 0.( 0.r 0.( nĺ o

ebből : fclhalmoási @lú vissätćritcndö támolatások. kölcsônök
0.( 0.r 0.1 0.( 0.1 0. 0.1

:bbôt: fe|halmoási elú vissatérĺtendó támolatások köI6ônók
0'Í 0-r 0.( 0.( 0.( 0. 0.1 0.( 0.r

t30 640-4 7600.r r ĺ38 240: 2M 150-l 0.1 I 284 750. 0.1 0.( 0.r

o-Í 0-l o-l 0.( 0.( o. 0.1 0.( 0-i

3 oÍ o.l 0-( o-t 0.1 0.( o.r

4
ą64sedćsek éńékcsi!ćsc és nrcg5züntct6ćhe2 kapcsolodó bwćtclck oí o.ĺ o-l 0.(

e|ú átvcí
cbbó| : fclha|moási é|ú vissatćrítcndó üimoqauisok. k.'l6önök
,i..-.l;;i|;". 4II.-L4+.á;"^. Li;i|.Ä| 0.( 0.r 0.ĺ

:hM|. cmćh fe|halmoujŚi cćhi áNđ Dén7.s*ó7ók 0.( 0.r 0.1 36 000.( 0.ĺ 36 000.1 0
.El'HÄI'Mo7AsI BEvETEI-EK osszEsEN t30 6{0; 7 600.r I 138 X0; I 320 750.( 0.1 I 320 750.r 0.1 0.( 0.r

1öl TsEcVETESr REvETEI-FK ósszEsEN | 560 33t; 7 600.1 I 567 931- I 34I III-( 0.1 lill lll.r 0-l 0.{ 0.r

M.|krrnÉsl k|ÁnÁsoK 0-l 0.ĺ o.( 0.1 0.1 0-l o.{ 0.1

I 0l o-ĺ o-ĺ o_l o.ĺ 0-l

sI FELHALMozAsI KIÁDÁsoK o_l 0-{ 0-l

n.i lámooaláskćnt fohósĺtofr Limopäťás kiutálás 0.(

hircIek vákó tôÍlLś 0.( 0.r 0.1 0.(

R07AsI KrÄDAsoK ŕ'sszEsEN 0.( 0.r 0.1 0.( 0.ĺ 0.r 0.( 0.( 0.1

r|NÁNsZiRÔ7ÁsI MIlKÔnFsI BEVETEI,Fk 0.( o.l 0.1 7 333.( 0.1 0.( 0.( 0.(

rán!,ítószeNi |ämo8aLiskén! fo|}'ósitoft uimogatás fiZGi számláĘ
0-( o-l 0.1 0.( 0.1 o-r 0.{ 0.( 0-l

f o,l 0-l 333_( 0-l 4 333_r o.( 0-( o-(

3 tcÍhclt koksćn'ctćsi maradvánľ 0-l 0.( 0-l

sĺ FEI,HAI,MÔ7-AsI BEWTEI,EK {8 99s.ĺ 0-( J8 995_r 31.1 0-( 337.1

rán}.itós4rvi Lámogaĺáskćnt fol).ósĺtoft uito8atás fiat$i
oĺ 0-l

i7áhad kóltsćpveĹćsi mamdván\' I -93 36Zt 0.(

terhell költśé6€téśi mandván\' ioén\,bcvdc|c 0.t 0.( 0.( {8 995.{ 0.(

r|NÁNsziR07AsI BEvETE|'EK oss7EsEN -93 362.Í 0.ĺ 93 362-l 56 328.{ 0.( 56 328.r 2 337.( 0.( 2 337.1

| {55 7351 r 460 3351 r 93r 663.( 0.( I 931 663.r 0-( 0.1 0.(

FSFN I tś6969) 7 6n0.ĺ | 4T 569-: | 397 439-( 0.( I 397 439.t 2 337.( 0.r 23311
0-l o_{ o.( 0-l o-( 0.1 o.(

KERULET OSSZESEN 2 331.( 337_(

MIIKODESI BEVETEI-EK ES KIADASOK ECYENLEGE -26 !72.
EI,HAĺ,MÔZAsÍ BEVETEI,EK Es KIADÁsoK t3t 068.r -2 500.1 t28 568.( -53t 583.( -zaś.|

MUKODESI FINANSZINOZASI BEVETELEK ES KIADASOK
0.r 0.1 0.( 7 333.( 0.{ 7 333.1 0.( 0.r 0.(

FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES
h^níc^ý t^vff,|l ť^. .93 362.( 0-l -93 362-t i8 995.( 0.( {8 995.ĺ z 331.4 0.r f 337.1

MI1KónEsr EcvENI.EcEB 5 500-( -70 972r J8 ó36.( ä6.{ J83S0.l 0-( 0.1 o.(

FELHALMOZASI ECYENLECEI( 31 106J -2 5oo,( 35 206,{ JEs 5E8-( -2a6.( i85474.1 2 337 -( 0.1 f 3311

EcYÉNI,EcEK oss7,EsEI\ I I A3.l 3 000-( tJ 233.( -53{ 22J.( 0.( -53{ 22r.1 0.r

kúlôn szerzódćsbcn részlczct\.e a fc|adatok ós az aÍa tcnercn ósszegł



ciMRENDENKÉNT MIND osszEsEN cĺm onkormányati fe|adátok

Elóirán
yzAI-

csopoń

Kicmelt
:|6irány'

zt
Kieme|t előirányzat/ rovat m€gnevezés€

ll70f
védelmi fcledátok

t1703
Fóépítćszi fe|edok

I 1704

Egé54égůgyi Íeladátok

KIADAS EIfoíadotĺ
I u|ĺKÔDEsI KlADÁsoK

0.ĺ 0.( 0.( 150.( -75.1 75.r 0.( 0.r 0.(

0.ĺ 0.( 0.( 36-( l8.l 0.( 0.1 0.(

2 m-( o-( 2 000.( 21 380-( 93.1 2t t13! 46 855.( 0.r 4ó 855.(

0.Í o.( o.( 0.{ o.( 0.r 0.( 0.r 0.(

oÍ 0.Í 0.1 0.r 0-( 0.{

) 96'ćb nlűkodćsi cć|ú kiadás
:bból: c|vonások ćs bcfizcrćsck
jbbóI: miikodćst mlú kólcsrnóL n\niúsa 0.( 0.1

:bból: műkđlćsi 1élú kölcśönök lôÍlc! 0.( 0.1 o.( 0.(

' 
Ććh] timÔo.|áśÔk á||anlháŹáńáŚon bcl']ĺre 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0. 0.( 0.( 0.(

0.( 0.1 0.1 0.( 0.r 0.( 0.{ 0.( 0.(

o.Í 0-l 0.1 0.( 0l 0.( 0.( 0.( 0.(

MňkönFsI ktÁnÁsÔk óss7FsFN. 2m.Í o-ĺ 2 000-l 21 sś6.( 0.1 2t stu.( 46 855.{ 0.( ĺ6 855.{

I A1i Í o-{ 0-l

2 Fc|úiihsok oĺ
Eń ćb kiadáśok

0.{ 0.( 0.1 0.( 0.r

rhh6l-f 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0.( 0.( 0.( 0.ĺ

0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0.( 0.( 0.( 0.1

o-( 0-t 0.( 0.( 0.r 0.{ 0.( o.( 0.ĺ

o-( 0-l 0-t o-( 0.r 0.{ 0.( 0.( 0-l

| 870-( l a70.ĺ 0-l o-( o.(

KOLTSECVETESI KIADASOK 46 ĺ5s.| !6 85S.r

BEVETELEK
KODEST BEVETEI-EK

VĺikôdéŚi ehi támooátáŚok állemháŹäíáśÔn bcliilÍó|
$ből :hc|1'i önkomlán}.atok álEllíĘos műkö,déséhcz 6 ágMti

0-( 0.r 0.r 0-( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.r

o-( o-r 0.[ 0-( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.r

bbôI: m|]kódćsi @lú vissatérĺtcndó Lámogatások. köIsónöl
0_( 0_( 0-( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.r

bbó|: múködćsi @IÚ vlssätćritcndő támogatások kö|Gôntik
o-ĺ 0_t 0.( 0-( 0.1 0-l 0.ĺ 0.1

bbó|: mlikĺjdési elú uin'ogaläsok bcvćtclci á||amháfuđáson bclůlÍő| oĺ 0.ĺ 0-( o-l 0_( 0-l

2 bcvdclck o.l

bcvćtcIck 0.{ 0.r

vííkŕidési ďlú 0.( 0.r 0.t 0.(

0.( 0.r 0-( 0.( 0.( 0.1 3 950.1 0.( 3 950.r

rE|'HAr,MoZÁsr REVETEĺ'EK
.ŕLi Íáňôo'ŕá<ńł á||.mháż'ńácôn heliiIró|

bbó|: hclvj ônkomán)'atok álElános mĺiködcséhcz 6 ágM||
o-{ o_( 0-( 0.( 0.1 0.ĺ o-( 0.r

oĺ 0-( 0.ĺ 0-l 0-a o.( 0-l

bbö|: fclhalmoási cćlú vissatćritcndö täĘloga!ásot köI6őnöł
n;ńwh.w;í.Ia ;II.mh;ź.ŕ4c^n h^I|iIrÁI oĺ oĺ o.ĺ

0.( 0.1

0.( 0.( 0.( 0.( 0ĺ
]ń,óh lárń'i cś7kô7ńk ćŕćk.Śi|ćŚc 0.( 0.1 0.( 0.( 0.( 0.1 0.1 0.( 0.r

o.{ 0.i 0,( 0.{ 0.{ 0.1 0.ĺ 0.( 0.r

ebböl : fclhalmoási @lú vlssätćritcndö t kô|6önök
o-ĺ 0-( 0.( 0.1 0.1 0.( 0.t

:bből: cń'ćb fclhalmoási @|ú áNcn Dćnrcszközök 0.ĺ 0-( 0-l o-ĺ 0.ĺ 0-l

FELHÁLMozAsI BEvETELEK osszEsEN ol 0-l

0.( 0.r

FrNÁNs7|Ro7Asr MtJKÔDEsI KrADÁsok 0.( 0.1 0.( 0.( 0.(

0.( 0.r 0-( 0.( 0.( 0.( 0.ĺ 0.{ 0.ĺ

FlNÁNs7iRÔ7AsI FFI'HÁ|'MÔZÁst KIÁDÁsoK 0.( 0.1 0.t 0.( 0.( 0.1 0-l 0.( 0.(

0.ĺ 0.( 0.( 0.1 0.1 0.{ 0.1

FINANSZIROZASI KIA
o-ĺ 0-( 0-( 0.( o-l 0.( 0.(

o.ĺ 0-l o-l 0-( o-l

FlNÁNszIRo7-ÁsI MtJKoDEs| BEVETELEK dś5nI
Irán!.itósrcNi támogatásként fo|}'ósĺtoft limogatás fi retsi sfámlán

0.( 0.r 0.t 0.( o

4 744-l 0.r 6 213.1 0.( 6 2ĺ3.( t25.1 0.( lt t2s.l
0.( 0.r 0-t 6 66f-l 0.( ś 662t 3 425.1 0.( 3 4Ä.|

6 0-( 0-r 0.t 7 913.( 0.( 7 913.( 0.1 0.( 0.1

Iráň].itósfcNi támogatáskćnt fol!'ósitoft lámo8atás fi rtai szám|án
o-( o.r 0.[ 0-( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.1

o-Í o-l 0-l 7 9ĺ3.( o.( 7 913-( 0.1 o.( 0.{

3 tcrhcIt kö|tsć! oÍ 0-l o-ĺ o-í o.ĺ 0-l o-( 0-(

SSZESEN n?ĺÍí 20 7ĺa.ĺ 4 SS0_l ś50-(

2 mo.( 16

BEWTEĺ,EK MrNDossZEsEN 4 744.( 0.r 1111.1 fo 7t 0.(

.eř|i|éí.n héInli d 0.( 0.1 0.1 0.( 0.( 0.{ 0.( 0.( 0.(

!ETTó KERilt 'ET í1qs7FsEN 4 714.( 0.1 20 788.( 0. 20 78t.( r8 500.( 0.{ t8 500.(

u|-lKônÉsl REVFTEI Fk Fs KIÁDÁsÔK EcvENr-EcE -f m-( 0-l .2 000.1 -f1 s66.( o.{ .2r s66-1 42 905.1 0.( {2 905.(

o.í 0-l 0-l -l 870-( 470.{ 0.ĺ 0-( 0.{

\,ĺUKoDESI FINANszIRozAsI BEVETELEK Es K]ADÁsoK
]GYENI,EGE 41u Í t1A1\.( 875-( 4 550-{ 5S0-{

0.( 0.1 19|3Í oĺ
MIJKODESI E(;VENI,EGET f 144.Í 0.ĺ 274!.1 -8

FEI HAI-MÔZÁs| EcvENI,EcEl 0.( 0.( 0.( 6 (NJ.( 0.1 6 0430 0.( 0.1 0.(

EGYENLEGEK -f 6Á8'Í 6a8.{ 0-l

külön srcPödsbcn rćszlczcNc a feladatok ćs az arra ten,eđ összeqr



2015. óĺ'i k6hsćg\cĺós bclćtcli ćŚ kiádíśi ctóiránva|ái címľcndcnkćnt rcildclc|

cĺMRENDENKÉNT MtND ÖsszEsEN cím onkoÍmányzati fe|adA(ok

E|ôiŕán
yzAÍ-

csopon

KiemclĹ
clóirány.

zat
Kĺemelt clőirányzat/ rovat megnevezése

11705

Táŕsasházák fclújíŕási táńogátásäi,
k6lcsônei

I 1706-01

inkormányzeti tutajdonhoz
kápcsolódó feladAtok

11706-02

Önkormán}záti egyéb Íe|adetok

EIfo9á Módositás Elfopadott Módośítás E|Íôpedôí líŕíś

I ;4mćhi iutr3lás 0.( 0.r 0.( 0.( 0.1 o.( 4 360.r o.( { 360-(

f tcrhclő iáfu|ćkok óś śzÔĆiáIiś hó,fiiáfuláśi ädó 0.( 0-( 0-( 0.Í 0-l 0.( r 096- 0.( r 096.

)olooi kiádásÔk 0-( 0-t 39á 839.Í 0-l Iso 88ś.
0.ĺ 0Í ol
0ĺ

.ń,Éh ńfr lMósi.lill] kiidá(
ňhôl' .h,ôĺiś^l ńC h.fi 0.t 0.r 0.( 0.ĺ 0.( 0.(

bölI múkódćsi cć|Ú kölcsöndk n\tträsa 0.( 0.r 0.( 0.( 0.1 0.( 0.1 0.( 0.(

:bbóI: můködćsi e|ú ko|csönök töí|csášc 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0.( 0.ĺ 0.( 0.(

|bböl nlrikodćsi fu|ü timoEJtisok állam}áfuńáśon bclú|rc 0.( 0.r 0.( 0.( 0.1 0.1 0-l 0.( 0-(

0.( 0.t 0-( 0.( 0-l 0-( o.ĺ 0-(

nűkodćsi al ćs áltłIános t 0-{ 0-l o-Í 0-l o.l
o.ĺ fgd 839.Í vt

rEI,HAl,MÔZAŚI KĺÁDÁsoK
83 892.(

0.r 0.( 0.( 0.r 0.1 0.( 0.( 0.{

5éb fcIhalnroásI
|bból:fcIhaImoási elu kölcsön n\tiLisa f6f 616.1 a7 171-l 350 J50.{ 0.( 0.r 0.i 0.( 0.( 0.{

lbbôt clú töilť 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0-l 0-( 0-{ 0.ĺ
:bbôl fclhalmoási cćlú támô!atáśok á|lämháżáíáŚon helňlrc o.{ 0.1 0-( o-( 0-l 0-l o.Í
:hbő| 365 238 4177!-l ż17 o.Í o.Í

o-{ o(
rEI-HAI'MôZÁsI KtÁDÁsoK óss7EsEN

TsĚcVFTFsI kI^nÁsÔk f40 233.t m9.{ ztt tzfl

úUKoDEsĺ BEvETELEK
Ýíůkódćsi e|ú tánrclatások államháaäíáson bclú|rô|
|bbô| :hcl) i önkomán!'atok á1hlános műkodséhcz és Ęuti
;|.i.r.ik^' L.ń.c^|ÁáÁ ;II.-i i;..^^.1ł.^L 0.{ 0.1 0.{ 0.( 0.1 0-l o.Í 0-ĺ 0-{

|bbô| clvônások ćs t o-( 0-l 0-( o.Í 0-l 0-l o.Í
|bbő|: műkddćsi @lú vissatćritcndó uimo8atások, kölcsönök

o-( 0_l o.Í oí
lbbó|: műk<ilési elú vlssatćritcndö támogatások, kölcsönök

0ĺ oÍ oÍ

bböI: ml]kodćsi cćlú ńnlo8atások bovétc|ci ál|anháŹaúison bc|ülrô| oí a1 11n t
0.( 0.1 0.( 0.( 0.(

ddćsi I 0.( 0.1 0.0 0.( 0.1 0.t 50 000.( 0.( 50 000.(

iĺ|]kódćsi cIú äNcn DćnfťŚ 0.( 0.1 0.( o.( 0.r 0.1 0-( 0.( 0.(

I \,ĺUKoDEsl BEVETELEK Ôss7'EsEN 0.( 0-( o-( o.( 0.1 0.1 71 1fo.l 0-( 1| 72o.Í

t.Eĺ,HAl,Mo7-Asl B l]vEl'l]| -Ek

ebbiil: he|}'i önkománvatok álta|äĺos můkÓdsćhcz ćs ágeti
o( oÍ ol

cbb6l : fclhalnlozási elÚ vissatéńtcndó |ámosaŁisok kölsönćjk
oí oÍ 0.(

)bbö|: felha|moási @lú vissätćńlcndő támoEatások köI6ónök
oí 0.1 0.( 0.1 0.( 0.(

)bbö|: fc|halmoási elú ĺámoEaläsok á||amháfu náson bclůIÍöI 0.( 0.1 0.( 0.( 0.( 0.( 121.1 0.( |21 -Í

z ćdćkcsitć 0.( 0.i 0.( 0.Í 0.( 0.( 0.1 o.í 0.í
l Ea\'éb táÍňi cszközdk ćnćk$itćsc 0.( 0.1 0.t 0-c 0-( o.( 0.1 o-í 0-(

4
Rś4seiésck ćńćkcsĺtćsc ćs mcgszűnrctćsćhcz kapcso|ódó bevétclck

o-( 0.1 o-( o.ĺ 0-ĺ o-l

ebbőI felhalmoási cćlú üssatćritcndó lámogatások, kölcsönök
fR 1śA ] ol oĺ

0.t 0.1

l 'MÔ7Ásr RFVFtE| 0.( xa 7śa.| 0.1 0.1 0.( 127.1 0.r lx1.l
KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN 2E 168.( 0.( 28 768.1 0.1 0.1 0.( 1t 841.1 0.r 7r 8{?.r

F|NANszlRozAsI MUKoDEsI KlADÁsoK 0-( 0.( 0.r o.l 0.( 0.( 0.{ o.l 0.1

szcrui Ĺimopatáskćnt foh'Ôsibn 0.( 0.{ 0.1 0.1 0.( 0-( o-l 0-l

lINANs7,lRozAsl FEI,HAr,MÔ7-Asĺ KrADAsÔx 0-( 0-{ 0-l o-l o-(

o.Í 0-l o_l

0.ĺ
.ĺNÁNszIR07Ásĺ KIÁ nÁsÔr 0.{ 0.( 0.ĺ

ľELEK 0.( 0.( 0.( 34 !65.( 0.( 3{ 165. 93 083.( 0.( 93 083.1

ránýtóseNi limogatáskćnt foh.ósitoft támogatás fi 4si sámlán
0.( 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0-( 0.( 0.1

2 0.ĺ 0,( 0.( 8 985.{ 0.{ I 985.r 6 446.( o.ĺ 6 il6-t
tcrhck köll 0.ĺ o-( 0.ĺ 25 180-( 0.ĺ 25 t80 a6 231 -(

6 TINANSZIROZASI FELHALMOZASI BEVETELEK tt9 796.1 o.t tt9 796.1 o.( 0.{ o.í o_l 0.{

rán},ítósaNi LímogaŁáskćnt fo|}'ósíĹon úmo8aLłs fize*i számlrin
o-l 0-l 0.Í

7 SA1.l

0.{

łINANsziRozÁsI BEvÉTELEK ÖsszEsEN u9 796.( 0.( 31 165.r 93 063.( 0.( 93 08J.(

627 914; 0.( 6f7 9t1:. 394 E39.( 0.( 39ł 839.l 240 233.1 889.( ztt lzzt
rELEK MINDOSSZESEN 148 564.1 0.( 148 56i.( 34 165.( 0.( 3l 165.r 164 930.r o.ĺ ló4 930.(

0-( 0.( 0.( 0.( 0.t o.l o.t o.ĺ
KERIlT,ET OSSTESEN 148 564 o_t tJ8 56t_( g 165-( t65-l ĺ6d 93o.(

qOK ECYENI-FĆE o.ĺ ..19í a39.Í -416
TI-HÁI-MÔZÁsr BEvÉTE| EK Ěs klÄDÁsoK ł3 765.]

ýĺUKoDESt FINANszIRozÁsl BEVETELEK Es K|ADAsoK
TCVFNI FTF j4 ĺ6s Í 93 083.1 0.( 93 0E3.1

FELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES
KrADÁsoK EGYENLEcE u9 796.( 0.( rt9196t 0.( 0.[ 0.1 0.1 0.r 0.1

MT]KODESI EGYENLEGEI 0.( 0.( 0.( -360 614.( 0.r J60 6?J.l 8 461.1 {89.r 7 572)
FEI,HAT,MÔ7Asl EcYENÍ,RGEI -479 350-', 0.ĺ J79 350.1 0.t 0.r 0.( s3 765.( 0.1 ł3 765'l

t89.r -76 1921

kii|dn szeÍzödésben részlerclYc a feladaĺok ćs az atra lcPczcf, összcp+



20 l 5. é\ i k6 |tsćgr ctés bct.ét cti ćs kiádáÍi c|6iránvatei cím rcndc n kćnt lťildcl.l
2 mc|Ićłl.l

CIMRENDENKEN'I' MIND OSSZESEN cim lnkoÍmányzati feládatok

Elôirán
YZ t-

csopoń

Kiemell
Ilôirány

zt
Kiemelt c|łiirányzat/ rovat megnevezés€

llE0t
Jó6efvárosi Gyermek€ü

1 ĺ802
Báŕka Jóxeívárosi színház
KuItuÍá|is Nonproĺit Kft.

11803

RÉVE zńNonprofil
Kft.

KIADAS
lĺUKoDEsI KlADAsoK

0.( u.r 0.( 0.t

0.( 0.1 0.r 0.( 0.0 0.r 0.(

0.( 0.1 0.r 0.( 0.( 0.r 0.( 0.( 0.(

0.( 0.1 o.r 0.( 0.( 0.r 0.( 0.( o.(

o-( 0.1 o.( 0.( 0.r 0.( 0.( 0.(

oÍ o.ĺ o-r o-{ 0-( 0-(

:bbó|: múkddćsi cćlú kólcsonok
:bbö|: múkddćsi cćlú kó|csönók lórlcsáćsc o

]bbő| múkôdćsi e|ú timoEaÍások á||mháafuison bc|üIÍc 0.( 0.1 0. 0.( 0.(

i cć|ú ĹámoaáĹłsok á||mháżíáson kiń|rc 55 758.( 0.( 5s 758. 278 900.( o.( 278 900.1 40 833.(

ĺůkMćŚiól 0.( 0.1 0. 0.( 0.( 0., 0.( 0.( 0.(

uúkôDFsI KtÁDÁŚÔK lSS7FSEN: 55 758-( 0.ĺ 55 ?58. 278 900.( o.( 278 900.r 40 83J.( 0.( t0 E3J.(
FFI'HÄl,M07Ásl KIÁDÁsoK

o.( 0-l o-( 0.(

o.l o.(

3 :6'ćb fclhalnloás| k|adäsok
:bbôl :fe|halmoási e|u kdlcsön

0.( 0.r 0.( 0.( 0.{

0.( 0.1 0.0 0.( 0.ĺ 0.( 0.1 0.( 0.(

ňhńl fc|hálmÔźśi .ćhi támÔp'láśok á||amháżädáŚÔn l 0.( 0.r 0.( 0.( 0.( 0.0 0.1 0.( 0.(

0.( 0.1 0.( 0.( 0.{ 0.( 0.1 0.( 0.(

EEl'HÁl MozÁsI K|ÁDÁsÔK ósszFsEN 0-( 0-l o-( 0.( o.( 0.t 0.( 0.(

(ĺ1| TsEcVFTFsI RtÁnÁsÔk 55 ?58-61 0-l 55 758.1 278 9m-{ 0_( 40 833-l 0.í ł0 833.|

t \4UKODESI BEVETELEK
Működćsi elú ĹimooaĹisok állámlááaŔĺson bc|ülÍŕil

)bböl :hclr.i önkomán!.atok ä|b|ános mükddésćhez i5 
^Eúti:.|.l.'.iL^- L..."^IłÁ ;||"-i r4-^đ.r4c^L 0.( 0.r 0.( 0.{ t78 900.(

]hból 0.( 0.r 0.{ 0.( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.1

:bból: múkĺjdćsi alú vissatćńtcndó úilogatások. kôl6őnôk
0.ĺ o.i 0.{ 0-( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.1

)bbóI: műkodćsi @lú vissätćńtcndô !ámogatások, kö|csönök
o.ĺ o-r 0.{ 0.( o.( 0.{ 0-t 0.( 0.1

)bbőlI műkddósi elú tinlogaLisok bcvćrolci állďnháeńáson be|ülrôI o-ĺ 0-{ ĺ 78 90o-ĺ -t78 900-( 0.{ 0.ĺ 0.( 0.1

oĺ o-ĺ o.l 0.í 0-Í o.( o_l

3 \,{ĺikddćsi b nĺ o.ĺ o-ĺ o-l

Ą t4ôködćsi @lú áh'cí
\4t JKoDEsĺ BEvETEI'EK osszEsEN 0.{ 0.r I 78 900.(
FEĺ.HAI,MÔZÄsI BEVETEI,EK

)7áŚi .iIŕl ĺimÔná|áśÔk állámháf áńáŚon hc|ülről
jbbŕjl: hch.i öntomiin),atok á|b|ános műkiléséhez 6 ágúti

o.{ o.r 0.{ 0.( o.( 0.{ 0.ĺ 0-( 0.1

ebből : fe|ha|możsi @|ú vissatćrilcndő rámogatásot köl6önök
o.ĺ 0-{ o.ĺ o.( 0.{ 0.1 o-( 0.t

:bbôl: fc|haImoási @|ú vIssätćritcndö hmoEatá6ok. kô|sönök
o-{ o-ĺ o-( 0.í 0-ĺ o_( 0-l

o o-l o.ĺ 0-l

2 ćńćkcsitćsc
:ńćb tárp\'i cszkóák ćńćkc 0.{ 0.r 0ĺ 0.(

4
Rsrccdćsck ćńćkcsĺtćsc ćs mcgszűntctséhcz kap6o|ódó bevételek

0.{ 0.r 0.{ 0.( 0.( 0.( 0.ĺ

;i él1 áŃcí nćn7N7łö7ôl.

ebböl : felhalnoási cé|ú vissatćńtendő tánosatä5ok. kö|csónök
o.( 0-r o.( 0.ĺ o.( 0.( 0.1 0.( 0.(

o-{ o-l o-{ o.( o.( 0.1 0.( 0.(

z I MÔ7Ást REvÉTRI RK ňsszFsFN oĺ o-{ o_( o-( 0-l 0-( o.(

KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN o-l
rtNANSZ| RozÁsl MUKoDEsI KIADAsoK

szcNi |-ámooaLiśkćnt foh'ósitoh L'imooaĹiŚ kiub|ág 0.( 0.r 0.( 0.(

łrNANs7,ĺRoZÁsr F.EI,HÁr-Mo7,Ásĺ KIÁDÁsoK 0.( 0.r 0.( 0.( 0.( 0.( 0.1 0.( 0.(

0,( 0.r 0-( 0.( 0.{ 0.( 0.1 0.( 0.{

o-( 0.1 o.( 0.( 0.{ 0-( 0.1 0.( 0.{

R07Ást KIÁnÁsoK ósszFsFN o-í 0-l 0-{ 0-( 0.1 o.( 0.{

o-l 0-(

rántitószorui limogatásként fo|vósitofl uífrogaŁis 64tsi szĺmlán
oĺ ol

;äbad költsćcvcrési maradván\' ioén\ 0.( 0.r

tcřhclt költsćrctćs; maradvilv iEénvbcvćtc|c 0.( 0.1 0. 0.( 0.( 0.r 0.(

iINANSZiROZASI FELHALMOZASI BE\4JTELEK 0.( 0.ĺ 0.r 0.( o(
rán}ítósrcRi támogaĹáskćnt fol}ósĺtoft támogatás fi *tsi szám|át

0.( 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0.{ 0.( 0.(

i7'h'd kó|lśćWctćśi má.advÁĺĺ. iphvh.vóĺclc 0.( o.( 0.1 0-( 0.( 0.1 0.{ 0.( 0.(

o-( o-( 0.1 0.( o.( 0.r 0.( o.r 0.t

ao7ÁsI RFvFTF|,Ek osszFsFN o.í o-l o-í 0-( 0.( o.r 0-(

KIADASOK MINDOSSZESEN 27ĺ gm.( f7a q00 40 833 l33.Í

rELEK MINDOSSZESEN
n be|nIi dun|foódás 0.( 0.ĺ 0.r 0.(

{ETTÓ KERtlI-ET ÔsszEsEN 0.( 0.t 0.r l7E 900.( 0.( t78 900.r 0.( 0.r 0.(

-55 758-61 0.1 -55 758.i -100 000.( 0.( -100 000.r -40 E33.( 0.1 l0 833.t
rEl'HÁI-MÔ7ÁsI BEvETE|'EK Es K|ÁDÁsoK 0-Í 0.1 o.r 0.( 0.( 0.r 0-( 0.1 0.(

vtÚKlDEsI FINANszIRozAsI BEvETELEK Es KIADAsoK
o.í 0-l 0-l 0.Í 0.( 0.1 o.( 0.t 0-l

rELHÁLMozÁsI FlNANSZIRoZÁsI BEVETELEK Es
.IÁniŚôk FĆvFŃl FnÉ 0.( oí 0-l o.Í 0.1

M Jo ĺ33 Í
FE'I-HÁl-MozÁsI EGYENLEGEk 0.( 0.r 0í 0.1 0.t 0,ĺ 0.r

FCYENI-ECEK 0.( 0.f -100 000.( -40 833.( 0.1 J0 833.(

kü|ön sauôdćsbcn rész|czcNc a fcladalok és e arra teŔczcn öss&gł



20 l5. éľi kö|tsćFcĺés bc\ćĺcli ćs Hädási cl6iránvatai címľcndcnkónt

CIMRENDENKEN"T NtIND OSSZESEN cím inkormán}zati feladatok

Önkormán}zati Ícladatok
6sý.scn

ElőiÍán
yat-

csopoń

Kiem€|t
ď6irány

ut
Kienrelt előirányzat/ rovat megnevezése

ĺ 804

JóHíŕ Jó6efvárosi
Média'Rendąvény és Galéria

Központ Nonpro|it Kít.

I1805
JóAefvárosi Közösségi HŁek

NonpÍofit KÍt.

(TADAS Elforr !ĺÍáś Módosĺĺás Elfoes Módositás
SI KIADASOK

u.l u.t 0.( 2ó5 l |9j I J20: 26ó 539j
úlnká.dńl n:ŕh.lő iin||.lLńL ćŚ Ś,miáIiŚ hÔ?,iiáń'|áŚ;.dó 0-l 0.( o.( o-l 0-( 74 8t5.1 912.. 15124.1

0-l o.Í 0.1 0-{ 5 691 !7 5 631 967-!

ol o.ĺ

nćb műkddćsi o|ú Liadás
;bből: clvonások ćs bcfizťtćsťk 0.1 0.(

)bbô1 i cć|ú kóIcsonok nťú'Ĺása 0.1 0.( 0. 0.( 0.ĺ 0.( 0.( 0.( 0.0

0.1 0.( 0. 0.( 0.( 0.( 0.{ 0.( 0.0

0.1 0.( 0. 0.( 0.1 o.( r8t 808.( 0.( t8l 808.(

l s90.ĺ 0-{ I 590. 671 416.: {5 63t 97J-' | 786 sEóJ 12147.( 713799:
o-l 0-l o-( 773 1 !6! 30|.í 2t2 tta.

Kr Á n ÁsÔ( ĺ 59fl| 671 á|6.:

2 0.ĺ 0.( 0.( 0.r 0.( 3 t87 5X.:
3

:hból:fclhalmozási cćlú kölcsön 0-( 0.ĺ 0.( 0.( 0.r 0.1 26X 676-1 a1 17!.Í 350 450.(

0.( 0.( 0-( 0.{ 0.r 0.t I5 300.( o-( r5 300.(

o-{ o_( 0-( o.( 0-r 0-l 707-l o-( 102.1

lhhól' f.lhá|mô7i(i .ŕl|i lńňlôoi!á<ôk á||'mháŹ o-í 3 430. 7 000 I ia9 aB- r 020 9r3-:

o-{

;I KIADASOK OSSZESEN I 590.(

TELEK
SI BEVETEI-EK

\,ĺíkö{ĺéśi ehi lánlÔoátásÔk állimháź'ńásÔn t
lbból :|rcl1'i önkomlin1,atok á|trlános műkddséhcz és águĺi

0.Í 0.( 0.{ 0-( 0.( o.l I 499 0391 202 08Jl 2 lol t2{i
lhhô| e|vnná<ok ĺi< hĺlfi 0.Í 0-( 0.í 0.ĺ 0-( o-l 0-( | 2t5 898.1

'bbö|: 
nükddósi e|ú vissatćÍiÍcndö Limogatások' kö|csdítjk

o.Í o_( o.l 0.ĺ o-l

,bbó|: múkddćsi rc|ú v|ssatćÍitcndő Łámogatások. l
oÍ o(

:bbó|: múkddćsi e|ú rimo8alisok bovćlc|ci államháaŕáson bclülÍól ot
2 bcvćtclck 0.( 0.(

víůkodćsi 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 3 r95202i t0 t42: 3 205 3.{.1.

4 \ĺ']kMési m|ú átvcn nćn7tś7łö7ök 0.( 0.( 0.( 0.( 0.{ 0.( 50 000.ĺ 0.( 50 000.(

IT BEVETEI,RK OSSZESEN 0.Í 0.{ 0.{ 0.ĺ 0.( o.( 3 t84 J08.1 13 2r7 śJ.
.Er'HÄĺ'MÔ7ÁsI REWTEI-EK

.ŕli ÍámôoiláeôL áĺl'mhá''ńá(ńn h.lňlŕő|

)bbóI: hc|y| önkomán}'ätok á|blános múködGćhcz 6 źlg&ti
nÍ 0l

ebböI : fclha|ffoási elú vissŹtćrilcndo limolauisok. kölcsönök
ol

)bból: fclha|moási cćIú vissatćńtcndö támogatások, kôl6önók
đÄ\'hFwÉl.|. ;tl2mĺá'.dác^n h.lnI.Á| 0.( 0.( 0.(

0.( 0.( 0.{ 0.1 0.( 0.( 25t401fr 7 600.( 2S2t 6121

k ćíékcsĺtéso 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 0.( 935 3 I l.l 0.{ 935 3ll.l
.Ńćb tárń,i .śfkô7ók ćŕćkcśitćśc 0.Í 0.( 0.( 0-( 0.( 0.1 0.t 0.( 0.1

ćńćkcsítćsc ćs mcgsfűntctćsćhcz kapcsol&ó bcvétc|ek o.í 0-( 0-( o.ĺ 0-( 0.ĺ 0-l o.( 0-l

cbbôl : fćlhalmoást @Iú vjssatćritcndô támoqatásoŁ l
oÍ nĺ

cćlú átvcf,
SI BEVETELEK OSSZESEN 0.{ 0.( 0.( 0.{

KOI.TSEGVETESI BEVETEI,EK OSST,ESEN 0.t 0.( 0.( 0.( 0.r 0.1 t610t12!! 40 926: 16 745 65r.r
INANs7-ĺRÔ7-AsI Mĺ|KÔDEsI KrÄDAŚoK 0-l o.( 0.( 0.ĺ 0.r 0.1 4 930 83t: loj t76.i 5 035 708.(

á ś7.Ni lámôpáĺáŚkćnt fôl\óŚíÔí |ánmná'áś k o.ĺ o.( 0-( 0.( 0.r 0.1 { 9J0 83Ii \o1 416: s 03s 708.(

?ÔZÁqI FEI-HÁ|'MÔ7ÁŚI KlADÁŚÔK o-l 0_( o_( 0-{ 0-l 0-l 16 093-l 20 47t: 96 5tai
ol o-( 0-l 0-l 16 ĺ93.l 5t8i

ROZASI KIADASOK OSSZESEN 0.ĺ

łozAsI Mt jKoDEsr BEVETEI,EK 30 t83.1 0.{ 30 183. tE E50.( 0.r l8 850.( 2 576 5it.( 0Í 2 576 5Jl.{
rán),itósrcNi Nimogatískćnt fo|}'ósítoft támogaĹás fi zđsi számlán

0.1 0.( 0. 0.( 0.1 0.( 0.{ 0.( 0.(

30 t83.1 0.{ 30 183.r t8 850.( 0.r r8 850.( r s27 606.( 0.i I S27 606.(

t.ŕh.|Í kóllŚóov.n!Śi ń'rádvánĺ' ioénvhevéf.L. 0-l 0.í 0-l o-( I OJa 935-( o.r I 0J8 935-(

lINANszĺRozAsl FELHALMozÁsI BEvETELEK 0.1 0.( 0.1 -2 000.( 0.( -2 000-( | !261!3-l 0-r | 42ś113l
ĺán].itószcrui tánlogatáskćnl foh ósitoí támogatás fi4tćsi szám|án

o-l 0-l o_( 0-( 0-l

ol 000.ĺ śl? 0-l

SSZESEN 30 ĺE3.( 0.(
(lÁDÁsoK MĺNDoss7,EsEN l 590.( 0.( I S90.r 691 246;, -38 4{l.r 652 805.1 20 708 0081 t0 9f6: 207J8 935.,

TEI-EK MTNDOSSTESEN 30 183-( 0.( 30 I83.r 16 8s0.( 0.1 t6 850.( 20 708 0081 40 926: 20 748 935.,

h.|ń|i d o.ĺ o.( 0.r 0.( 0.1 0.( 166173.Í 0.( 76ś723J
KERItr,ET OSSZFSEN 30 la3 30 r83_r 6 850-( o.ĺ t6 450-( t9 9tt 285_! 40 926. 19942711

Míl(önFsl REVFTE| EK Fs (|ÁDÁsok FcvENÍ'EGE .617 4|ś., 91 4: ] 7ś0 905, ś9s. ! sas

FELHALMOZ
\{UKoDEsI FINANszIRozÁsI BEvETELEK Es KIÁDAsoK

30 t83.( 0.( 30 183.r Rĺ{ní
FEL}IALMoZAsI FINANszĺRozÁsĺ BE\.ETELEK Es
vrÁnÁŚ^r FĆvFNI E1D 0.( 0.( 0.1 -2 000.( 0.( 2 000.( I 350 6{9.1 -20 42!. I 330 221.',

Mt]KONEST E(:YENI,E(:EI 28 593.( 0.( 28 593.r .658 566.: ĺ5 4llr 4t3 t21-" I 396 6l4l 89 7l8l t 486 333i
FET'HAT-MÔ7Áqr EcvENĺ,EcEl 0-( 0.( 0.1 t5 830.1 -? 000.( -x2a30j I 396 6l{l €9 7l8] t 486 333:

ECYENLEGEK

külön sfcÍ2ŕjd6bcn rćszlczcn,c a fcĺadaÍok ćs az arra tcniczeft összesł



2015' évi köl|ségvetés
bevéte!i és kiadási e|óiíányzaĺai címrendenként

osszesen

rendelet
2' me||éklet

e Ft-ban

cím JózsefYářosi Önkormán}zat PoItármesteľi Hivataĺa

Kicmelt előirányzat/ rovat megnevezése

működési cé|ú táDroqalások bc\tĺclci állaÍńáŹúáson be|ülrô|

hel}'i önlomán!'atok áhalános múködćsćhcf ćs áBMti

cbbôl : fclhalmo7isi @lú Yiss7jtéńtcndő támoca!ások. kö|sönök

felhaImozĺsi @lú \,isszalćrilcndő támogatásot kölcsónök

ćíćkcsitésc ćs mcgszüntctćsćhcz kapcsolódó bevérc|ek



2015. évi költségVelés
bevéteIi és kiadási e|óiÍányŹatai címÍendenként

összesen

rendelet
2' ńel|ékIet

e Ft-ban

cím JóAcfvárosi onkormányzát Polgáŕmest€ři HivataIa

KiemeIt e|őirányzat/ rovat megnevezése
12201-02

Hivatal informatikái fe|Adátái

12201-03

Hivatá| egyéb feladataĺ

:hclvi önlomán\-zatok á1ta|ános míjkódésćhczćsáeauri

műkódćsi @Iú \ iss7źtćritcndó támogatások. köIcsônók

működési @lú \'iss7Źtériĺcndő tómogatások' kö|csöíök

můkódćsi rcIú tänlogatások bc\.ćĺcIci államháztdáson bo|ülró|

cbból : fc|halmozźsi cć|ú \,iss7Ź!ćritendó támo8atásot köI6önók

Iníĺ}itószcni lámogalóskćnĹ fol-\ósib( támogalás íirctćsi számlián

Iíán!łlósrcn'i Lámogaĺáskćnt fol)'ósiĺotĺ ĺámogalis fi rctési szĺmliín



2015' évi kóllségvetés
bevételi és kiadási elôirányzalai címrendenkénI

tisszesen

ÍendeIeI
2' me||ék|eI

e Ft-ban

ciNĺRENDENKENT ]\'ĺIND 0SSzEsEN

Kicmelt €lőirán}'zatl rovat megnevezése

můködósi cćlú \ iss7Źtćrĺtcndö lámo8auísok' kö|sönöli

működćsi @lú támogatások bc\ćtclci állaÍůáfilásonbclúlÍől

hc|]'i önliomán).7źlok álta|ános működésćhcz ćs ágaati

Rćszscićsck ćńćkcsiĺćsc ćs mc8sf űntctćsćhcz kapcsolódó bcvétclek

ren'i támogatáskónt fol!'ósitott tlámogatás íirctési

cím Józsefvárosi 0nkořmán)fat PoIgármes(eri Hivatäla



2015' évi kö|lségvetés
bevételi és kiadási e|öiíányzatai cĺmrendenkénI

osszesen

ÍendeleI
2' me|ĺék|e|

e Fl-ban

CiMRENDENKENT MIND OSSZESEN

Po|8ármes.eŕi Hivátá|
összcscn

30105
JózseÍvárosi Párko|ás-Ízeme|tctési

szoIgálat

JSZSZCYK

E|őiŕán
yzat-

csopoŔ

Kicmelt
:lóirány'

zal
Kiemelt e|őiránvzatl rovat megnevezése

4010t
LĚLEKHÁz' LÉLEK PRoGRÁM

EIfopádofr
I

34 E46.1

l0 082.
20 957.1

4
Dologi ki3dásokbó| kamatfilclćs ( ľältó kanlatá\:í!ęĺ+!!!)''--- o

o- 0.1

fM 320,1 o-l
o.l o-l
o.l o-l
o.l o-l 0.í
o.l o-l o.í
o.l o_l 0.Í

I 159 039.: I t8_' f16X lS1
f iEt,HÁt,Mo7-AsI KIADAsÔK

I i7,ísok 29 fzz. f37,1 f9 4K-\ ffi-t
:c|úiitáso}. 0.1 o_l o.Í o-l

3 .nćb fc1haImo7ási
o.l o_l o.Í o-Í

:bb6l:tc|haImofási cćlú kó|csön 1ôÍ|cslćsc o-l o-l o.Í o-Í o-l

o-l 0-l 0-( o-Í o-l

:bb6l: fc|ha|mozás' cćlU lámo!ításÔk á||.n]hi/.íáŚÔn kiM]|rc o-l 0-l o.Í o-Í o_t

o.l 0-l 0.Í o-Í o-(

z iI KIÁDÁsoK oss7-EsEN 29 f7f.l f3f-l f9 454! il]6-Í o-l

LTsEGvETEsI KIADÁsoK oss7-EsEN 1Aa f62.', 3 3S0-, f tgt 6tf-i u8 43XJ o-Í 348
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