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A Városgazdálkodási és Pénzĺ'igyi Bizottság / Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testi'iletnek az e|őterjesztés megtárgya|ásźÍ, a rendelet tervezet és ahatározat elfogadását.

Tĺszte|et Képviselő-testület!

I. TényáIlás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Magyaroľszág 2016. évi központi költségvetéséről sző|ő 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) határozza meg az önkormányzatok központi költségvetési trámogatźsát. A
tewezési, gazdálkodási, elszámolási szabályokat elsődlegesen az źÄ|amhźnlarrźtsról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 3681201l. (XII.31.)
Koľm. rendelet (a továbbiakban: Avr.), valamint az źůllamhánarús szźmviteléről sző|ó 4ĺ20|3. (I.11.)
Koľm. rendelet szabźúyozza.

A kötelező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkormáĺnyzatairől szóló 20I|. évi
CLxxXx. töľvény (a továb b iakban : Mötv. ) és az álgazati j o gszab źúy ok hatátr ozzák me g.
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A 20|6. évi átmeneti gazdálkodás szabá|yait az 52/2015. (XII.10.) önkoľmányzati rendelet
tartalmazza.

ez eht. 24. s G) bekezdése alapján a költségvetés előteľjesztésekor a Képviselő-testiilet részére
tźĄékoztatźsu| az a|źtbbi mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni,
melyek az e|óterjesztés mellékleteit képezik:

l . Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
2. E|őir ány zat fe|hasznźl lás i ĺitemtervet
3. Több éves kihatássaljáró döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és <isszesítve is
4. Közyetett tźĺmogatźlsokat _ így kiilönösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - Árta|maző
kimutatást
5. a 29/A. $ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi e|őirźnyzatainak és kiadási e|őirźtnyzatainak keretszámait főbb csoportokban és a ?9/A. s
szeľinti tervszámoktól történő esetleges eltéľés indokait, valamint a 2017-20|9. évekre ter,,lezett
e|őirányzatainakfőbbcsoportonkéntitervszámait.

Műki'dési hiány aze|ózó éveV,hez hasonlóan továbbra sem tervezhetö.

A költségvetésről szóló ĺinkoľmányzati rendelet alkotasa az Aht.23. $-ban foglaltakon alapul.

Az Avr.27. $-aszerint:
,,27. 5 (1) Ajegyző a költségvetési ľendelettervezetet a költségvetési szeľvek vezetőivel egyezteti,

annak eľedményét írásban rőgziti, majd a rendeletteľvezetet és az egyeztetés eredményét a
polgármesteÍ a szeÍvezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület
bizottságai elé terjeszti.

(2) A polgármesteľ a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok áL|ta| megfárgya|t
rendelettervezetet, ame|yhezcsatolja legalább apénziigyibizottság írásos véleméĺyét.,,

20I6-ban a központi forrásszabályozásban 2l|S-hozképest csak kisebb változások töľténtek:
- új tĺĺmogatás a bö|csődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségĺĺ kisgyermeknevelők bérének

kiegészítése, a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tiámogatása,
- tervezni kell mĺáľ az eredeti költségvetésben a 2015. decemberi bérkompenzáció összegét és a

köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó üámogatást.

20|6. évben az adőeró-képesség firyelembevétele miatt onkormányzatunk továbbra sem részesül
eryes költségvetési tamogatĺásban (települési ö'nkormányzatok szociális feladatainak egyéb
tźlmogatása, üdülőhelyi feladatok támogatása). Továbbra ís 40%o marad az onkormányzatnát| a
beszedett gépjármlladőbő|,vźútozat|ana köĺisztviselői illetményalap, a közalka|mazottakbértáb|élja, a
cafetéria keret és a bankszám|a hozzźjźru|ás. A személyi jövedelemadó mértékének l%io-os
csökkentése a munkavállalók nettó ťlzetését és a cafetéria elkölthető összegét növeli.

Az elmrilt éve|łlez hason|óan atervezés soľán a Polgármesteri Hivata| szakmai szervezeti egységei és
aköltségvetési szervek aza|apítő okiratban, agazdaságitársaságok aközszo|gátltatĺási szerződésekben
megltatározott feladataikrą valamint a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Műk<jdési
Szabźńyzatźĺban megbatározott feladatokra nyujtották be költségvetési javaslataikat kötelező,
źúlamigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkü|önítették az e|őre
vá|la|t kö'telezettségeket, valamint az e|őző évről źúhtlzódő és folyamatban lévő feladatok
forrásigényét.

A költségvetés összeál|itásánáů továbbľa is azt az e|vet követtíik, hogy a fejlesztési fonásokat
ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési, valamint költségvetési hiánnyal nem terveztünk.

Az onkorm ányzat2016. évi költségvetésben tervezett:
- bevételi e|őirányzat iisszege:

kĺiltségvetési bevétel
ťlnanszír ozáts i b evéte l

- kiadási e|őírányzat łisszege:
költségvetési kiadás

15.963.043 e Ft
6.837.299 eFt

17.890.679 eFt
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ťlnanszírozási kiadás 4.909.663 eFt
Az onkormźlnyzatf0I5. évi költségvetésének 19.448.555 e Ft-os nettó főö'sszegével szemben af016.
évi l7.890.679 eFt. A csökkenés oka, hogy a benyújtott k<iltségvetésiteĺ:łezet a20|5. évivel szemben
nem tartalmaz uniós projekteket.

A költségvetés nettó foösszegébő| az ál|ami támogatás és az adóbevételek 48,6%o.-ot, a k<iltségvetési
maradvány |0,8%o-ot, az tttvett pénzeszközök 8,f%o-ot tesznek ki, a saját működési és felhalmozási
bevételek aránya 3f,4yo. A működési kiadások arźnya 8|,5yo, a felhalmozási, felújítási kiadások
aránya l8,5uń.

A költségvetési címrend (rendelet |. számű melléklet) afe|adatvá'ltozások, túszervezések, valamint a
központi költségvetési trámogatrás előírásai miatt változott.

1. A köItségvetési szeľvek beteľjesztett költségvetésének ĺsmeľtetése

Kĺadások kiemelt előiľánvzatonként
A köItségvetési szeľvek költségvetésüket az a|apítő okiratban meghatározott feladatok, valamint az
e|oző években végrehajtott feladatvá"|tozások és átszeľvezések, előzetes köte|ezettségvállalások,
jogszabályok fi gyelembe vételével tervezték meg.

A személyi juttaĹásot a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáľulási adĺó
e|őir ány zataina k te ľvezése
A költségvetési szerveknél a személyi juttatások e|őirányzatźn belül a béreket a rendelet 12. szźmtl
mellékletében meghatározott engedé|yezett |étszźtmra vetítve, a nullbázisú teľvezési módszerrel és
bérfejlesztés nélkül állapítottuk meg. A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalka\mazot1i
pótlékalap (20.000 Ft) 2015. évhez képest nem vtútozott, ugyanakkor a minimálbér ö'sszege 2016.
január l-jétől l05.000 Ft-ról 1 1 l.000 Ft-ra, a garantźit minimálbér összege |22.000 Ft-ról 129.000 Ft-
ra emelkedett. A szociális-gyeľmekvédelmi ágazaton beliil jogszabá'|yi vá|tozÁs miatt egyes
munkakörökben foglalkoztatott felsőfokri végzettséggel rendelkező a|ka|mazottaVálláshelyek 2016.
január l-jétől a pedagógus életpálya-modellbe, illefue bérezésbe kerüItek ált (bölcsődéknél:
kisgyermeknevelők, tanácsadó, pszichológus munkakörök, gyermekvédelmi területľől a pedagógusi
munkakör), ezért ezen álláshelyeken a bérek növekedése f016. évben jelentós. Ezen váitozésok,
továbbá a2015. éví átszervezések miatt valamennyi költségvetési szervnél az e|őzó évi e|őirźnyzathoz
képest nö'vekedtek az e|oirányzatok. Megteľvezésre kerĹiltek a feladate||áÍáshoz szükséges túlórák,
műszak és egyéb pótlékok, valamint a megbízási dijak, a gyermekgondozási szabadságukból
visszatérő munkavá|lalók és a nyugdijazások miatt felmerü|ő kettős kifizetések, jogszabályban előírt
járandóságok. A Polgármesteri Hivatal és a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ
kivételével céljuttatási e|őirányzatot a rendelet-tervezet nem taĺta|maz.

Az engedé|yezett |étszźm közfoglalkoztatźs és tisztségviselők nélküI, a prémium pľogramban
résztvevőkkel együtt 2015. decembeľ 31. napjtn 7.226,5 fő volt, 20|6. jaĺuźlr 1. napján I.237,5 fő.
Létszámnövekedés a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központná| volt a
népkonyha bővítése és a Magdolna Negyed Pľojekt fenntaľtłása miatt. 20|6. janurár 1. napjától a
Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ informatikus álláshelye átkerül a Józsefuárosi
Napraforgó Egyesített ovodához a két intézményvezető javas|ata alapján.

A 2016. évi költségvetésben tervezett cafetéľia méľtéke azonos a 20|5 . évivel, azaz a köztisztviselők
esetében bruttó 200 e Ft/ťo/év, egyéb a|ka|mazottak esetében bruttó I75 e Ft/fő/év. A SZJA l%-os
csökkenéséből adődőan a kifizethető nettó összeg a köztiszt:ĺiselőknél 148.688.- Ft-ra, a
köza|ka|mazottakná| 130.102.- Ft-ra emelkedett, mely 0,9%o-os növekedésnek felel meg.

A személyi juttatások e|őirźnyzata valamennyi intézményné| tarta|mazza a jogszabéiyban kötelezően
előíľt költségtérítéseket, mint pl. a munkába j árź.s úazási költségtérítését'

A 2015. decembeľ hónapľa jráľó béľkompenzáciő tervezésre került, miután a központi költségvetési
tźlmogatásźń az eredeti költségvetésben kell megteľvezni. A k<ivetkező hónapokĺa vonatkozó
kompenzáciő, a szociá|is bérpótlék, valamint a kiegészítő szociális béľpótlék évközi módosításként
keľi.il megtervezésre, meľt a központi költségvetési trámogatás összege az eredeti költségvetésben nem
tewezhető.
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Nem kertilt tervezésrc az eredeti költségvetésben a betegszabadság, a táppénz-hozzź|áru|ás, melyek
fedezete évközben a bérmegtakarítás lesz. Altalános jutalom előirányzatot a költségvetés tervezet nem
tartalmaz.

Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az e|őirźnyzatok egész évben
biĺosĺtsák azintézmények alapító okiľataiban, Szervezeti MrÍktidési Szabá|yzataikban, iigyľendjiikben
meghatározott feladatok e||źtástĺ, az intézmény működését.

A dologi kiadási e|őirźnyzatok tarta|mazzátk az e|őző évi źúszervezésekből adódó változásokat,
előzetes kötelezettségvállalásokat is. A közüzemi díjak e|őirźnyzata és az étkertetés előirányzata
áremelés nélkül került megtervezésre. A közétkeztetést biztosító vállalkozási szerződésben foglalt
KSH előző évi infláció %o-a még nem ismeľt' a szo|gá|tató nem je|ezte a tervezés időszakátban az
áremelés összegét, ezért a várható kiadási tobbletköltségek fedezete a működési cé|tartalékon került
becsiilt összegben megtervezésľe.

Az e||átottak pénzbe|i juttatása'
Az e|őirányzaton a Gyermekek Atmeneti otthbna ellátottjainak jogszabźiyban meghatározott méľtékű
zsebpénze keľĺilt megtervezésre.

A felhalmozási' felúj ítási előiľányzatok
A fe|halmozási, felújítźsi előirányzatokat feladatonként a rendelet tervezet 6. melléklete rész|etezi,
mely többségében a működéshez, a fe|adate||źtáshoz sztikséges éven tul elhasmálódó eszközök
b eszer zésére nyuj t fedezetet.

összességében a kĺiltségvetési szeľvek kiadási előirányzata a 20|5. évi eredeti költségvetésben
8.506.722 e Ft volt, af0|6. évi teľvben 6,974955 ęFt. Aze|oirányzat I.53|.767 e Ft-tal csökkent,
mely egyrészt a költségvetési szervek feladatainak kiszervezéséből adódó csökkenést, másrészt az
étkeztetés kö|tségeinek jelentős emelkedését is tarta|mazza.

Bevételek

Míĺkiidési bevételek

A költségvetési szeľvek bevételeiket a magasabb szintiĺ jogszabályokban, az tinkormźnyzati
rendeletekbeĺ,hatźtrozatokban meghatározott dijakkal tervezték meg és figyelembe vették aze||źtottak
számźú, valamint aze|őzo évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteľi Hivatalon belül a Közterület-felügyelet bevétele az e|őzo év bźzisadata alapjátĺ, annak
összegében keľült megtervezésre, azza|, hogy a terv a szabttlyséľtési bevételeket nem taľtalmazza, mert
jogszabályilagez a bevétel már nem illeti meg az önkormányzatot.

A Józsefuárosi Szent Kozma Egészségĺigyi Központ a felrijítás befejezése miatt magasabb összegben
tervezte saját bevételeit, valamint az e|őző évi oEP finanszírozási bevétel teljesítésének
figyelembevételével az oEP támogatás összegét.

Osszességében a kö|tségvetési szeľvek 2O|5. évi eredeti költségvetésében tervezett mĺíködési bevétel
összege 3.007.596 e Ft vo|t, a2016. évitewezetben2.065.292 eFt, A cs<jkkenést naryobb hányadban
afe|adate||źńások átszeľvezése,(ahasznosítási bevételek, parkolási bevétel, melyek 20ló. évben nem a
köItségvetési szervnél jelentkeznek), továbbá az étkeztetés kedvezményes, vaw ingyenes
biztosításának jogszabźt|yivźůtozásaokozta.

A költségvetési szervekné| az étkeztetés költsége az áľemelés miatt nem ismelt' így nem tervezhető. A
tervezett bevétel teljesítése is bizonýalan, meľt az ell.źúottak megoszlása váitozhat (az ingyenes, a
kedvezményes, és térítési díjat fizetők) az ingyenesen' vagy kedvezményesen étkezők javfua, me|y
bevételi kiesést eredményezhet.
Jogszabáůy vźitozźs miatt a szünidőben, a nyári zárva tarÍások alatt is biztosítani kell minimum a
hátrányosan rászoruló gyeľmekeknek a napi egy fóételĺt teljesen ingyenesen. Jelenleg sem a |étszám,
sem a |étszźtm összetétele nem ismeľt. Mindezekre tekintettel a kö|tséwetési tervezetben a működési
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általános tartalékon tervezett közétkeztetési céltartalék biaosít fedezetet a központi állami
támogatáson felüli költségekre.

2, Äz onkoľmányzatĺ feladatokra beterj esztett költségvetés ismeľtetése

Az önkormányzati feladatok költségvetési tervezése során a Képviselő-testület által előľe vállalt
kötelezettségek és a jogszabályi változások, valamint az SZMSZ-ben, a gazdasági progĺamban,
határozatokban megfogalmazott feladatok kerültek figyelembe vételre.

Kiadások kĺemelt előĺrányzatonként

Aszemélyĺ juttatásokelőirányzatatarta|mazza:
- a tisztségviselők illetményét, költségtérítését, a reprezentáció és a cafetéria összegét, va|amint

a saját keretek fe|hasznźiását,
- a képviselők tiszteletdíját' kiilső bizottsági tagok díját, úgy hogy máľcius l-jétől az orczágos

źú|agbér összegét 252 e Ft/hó összegre becsültük (a KSH a tervezési időszakban még nem
hozta nyi|vátnosságľa a20I5. évi źi|agbért),

- társasházi pźiyázatokat elbíráló munkacsoport díjazásźtt,
- Smart Ciý munkacsoport díjazását,
- nemzetközi kapcsolatok során felmerĹilő reprezentáciők e|óirźnyzatźú,
- a rendvédelmi kitüntetéseken kívül a kittintetések.hez járő jutalmakat, valamint a kerületi

pedagógusok htĺségj utalmait.
A személyi juttatások e|őirźtnyzata 2015. évi eredeti költségvetésben 208.656 e Ft, 2016. évben
|f5.939 e Ft. A csökkenés oka, hogy a benýjtott költségvetési tervezet a20I5. évivel szemben nem
tarta|maz un i ó s proj ekteket.

Dologi kiadások
A dologi kiadások e|oirźnyzata az e|őre vállalt kötelezettségeket, a tartós, vagy határozott id&e kötött
szeľződésekből eredő kĺjtelezettségeket, a vagyonbiztosítási díjat, a perköltségeket, a hatósági
eljárások során kötelezően ťlzetendő díjakat, a tanácsadói dijakat, a szo|gá|tatások díjait, a piacok
iizemeltetésĹfenntaľtĺási költségeit, a kozszo|gátltatási szerződés keretében szźm|aadźsi kötelezettség
mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket tarta|mazza. A nagyobb volument képviselő
kiadásokat - a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon miĺködtetés, a parkolás, a Magdo|na
Negyed Progľam III. projekt 2016. évi kiegészítése, a Coľvin Sétĺány Projekt költségei - a parkolás
kivételével a rendelet teÍvezet 7-11. mellékletei részletezik.

A fenti mellékletekben nem rész|etezett kiadások az a|źtbbiak:
- tisztségviselók és képviselők feladatellátĺísával kapcsolatos működési költségek pl. gépjármű és

telefon haszná'lat költsége, inteľnet, pľomóció,
- nemzetközi kapcsolatokľa a vendéglátás során felmeľĹilő költségek (szál|ás, szállítas, stb),
- az online közvetítés költsége,
- szakértői díjak, a szo|gźitatással kiváltott egészségügyi, szociális feladatok dijai, a privatizá|t

hĺáziorvosok ľezsiköltségei, szociális segélyekhez kapcsolódó posta költségek,
- a parkolás dologi e|őirányzatáln belül a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt' közszo|gźůtatási

szerződésében 20l5. decembeľében elfogadott költségtérítés összege, továbbáabefizetendő źfa,
- a térfigyelő kamerarendszer működtetésének költsége, a közterulet használati díjak utáni

befi zetendő źffa, a kozyi|źryítźsnźi a karácsonyi díszkivilágítás,
- a piac e|óirźnyzatźn belül a 2015. decembeľ hónapban elfogadott Józsefuáľosi Gazdálkodási

Központ Zft.közszo|gá|tatási szerződésében szeľeplő költségtéľítés összege, tovźbbá a,ĺJ1ľeleki
téri Piac működtetési, fenntaľtĺási költsége,

- a 1160l -01 és a 1 l60 1-02 cimen az iskolák és az óvodák gázszo|gźůtatas költségei,
- a 11601-04 cím a Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok takarítási költsége a Józsefuárosi

Gazdá|kodźlsi Központ Zrt.-ve| megkötött szeľződés a|apján,
- a fóépítészi fe|adatokon a térinfoľmatikai rendszer karbantartási költsége, a tervtanács dijazźsa, a

kerü|etfejlesztési koncepció feliilvizsgźůatźnak költségei, éľtékvédelmi táb|ák és egyéb hatósági
eljárási díjak,
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- a 11706 címen eze|őzo évekhez hasonlóan a per-' a bank-, aszakértói-, és a közbeszerzési
eljárások koltségei, valamint az onkormányzatta| kötött szerzódés a|apján az RFV és a Szemünk
fénye Pľogram szolgáltatási díjai.

A dologi kiadások összes e|őirźnyzata 2015. évben 4.280.378 e Ft volt, a 20|6. évi tervezetben
4.569.173 e Ft. A növekedést a költségvetési szervek feladataiból kiszervezett parkolás,
városüzemeltetés, piac és intézményi mĺĺködtetési feladatok indokolják, amelyek az e|őző évben a
költségvetési szervek költségvetésében szeľepeltek.

El|átottak pénzbeti juttatása a Bursa Hungaľica Felsőoktatási onkormányzati osztöndijrendszerhez
csatlakozás e|őzetes kötelezettségvállalás összegét és a szociális segélyekettarta|mazza. A20|5. évi
eredeti e|őirányzat 416.824 e Ft volt, a 20|6. tervezetben 2|3.200 e Ft. A csökkenést a
Koľmányhiv ata|hoz kertilt segélyek megszíĺnése eredményezte.

A műkiidési célrĺ támogatás államháztartáson kívĺilľe e|őirányzata
Aze|őirányzataza|źtbbiszervezetektámogaĹásáttarta|mazza:
- a Józsefuárosi Gazdźikodálsi Központ Zrt.: a 1160l-01-11601-03 címeken a közszo|gét|tatási

szerzodés keretében 2015. decembeľ elfogadott kompeĺzáciőkó|tségtérítés 1.185.567 e Ft
összegben'

- a Jőzsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséert Kĺjzhasznú Nonprofit Kft.: éves szinten |72.f57 e Ft
összegben,

- alőzsefváros KözösségeiértNonpľoťlt Zrt.: éves szinten 756.679 e Ft összegben,
- a RÉvs Zrt.: e|őzetes kötelezettségvállalással megállapított 108.|42 e Ft ösJzegben,
- a11105 címen

a) a Turay Ida Szíĺlhź.z: kö'zponti költségvetési támogatás 45.000 e Ft, valamint az e|ozetes
kötelezettségvállalással (3.000 e Ft) szemben 5.000 e Ft önkoľmźtnyzatitámogatás,

b) a Józsefu áros Közbizton sźęáért Köza|apítv álny : 39.5 44 e Ft összegben.

A műkiidési célrĺ támogatrĺs államháztaľtáson belülľe e|őirányzata
Az e|őftányzat tartalmazza a térľlgyelő-kamerarendszeľ míĺködtetésével kapcsolatos költségeket
122.457 e Ft, a nemzetiségi önkoľmányzatok támogatź.sźIt 7.607 e Ft, valamint a KLIK támogatását
5.000 e Ft összegben.

20|5. évi eredeti e(őirányzat összege 114.882 e Ft volt, a 2016. évi tervezetben 135.064 e Ft. A
növekedést atérfigye|ő-kamerarendszeľ működtetési költségeinek emelkedése okozta.

A fe| ha| m ozási' fel új ítási kiad áso k előir ány zata
Az e|őirźnyzatot fe|adatonként, célonként címľend szerint a rendelet ter,łezet 6.11. mellékletei
tarta|mazzák.

A felhalmozási célú támogatás ái|amháztartáson kívü|ľe e|őirányzata, valamint a kölcsiiniik
nyújtása
Az e|őirányzat tarta|mazza önként vállalt feladatként a Corvin Sétány projekt keretében źltadott
támogatás e|őirttnyzatáń, a táľsasházak részére ťlzetendő közös költség részeként a felújítási alap
e|őirányzatźft, a társasháaak részére felújítĺĺsľa nyujtott kölcsönök, valamint vissza nem téľítendő
támogatások 507.629 e Ft összegíi e|oirányzatált, me|yet címenként a rendelet tervezet 6-|1.
mellékletei részleteznek. Továbbá tarta|mazza a Magyaroľszági Mindszenty Alapíwźtny támogatźsát
7.000 e Ft összegben a Mindszenty József bíborost źtbrá.rzol'ő szoboľ elhelyezéséhez, va|amint a
Józsefuáros KözbiztonságáÉrtKöza|apítvány tźtmogatásźlt 13.400 e Ft összegben.

Finanszíľozási kiadások e|őirányzata
Az e|őirányzattarta|mazzaakö|tségvetési szervek irányitő szeľvi tźtmogatásáú.

osszességében a 2015. évi eredeti 11.|02.75| e Ft kiadási e|őirźnyzattal szemben a 2016. évi
|0.915.724 e Ft-ľa csökkent' Az e|őirányzaton belül a felhalmozźsi e|őirányzatok 25,6%o-ka|
csökkentek a 20|5. évben befejeződött pľojektek miatt. A miĺködési e|óirányzatok |3,6%o-ka|
növekedtek, meľt a 2015 . évi źltszervezések követk eztében olyan feladatok kerültek az Onkotmźnyzat
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koltségvetésbe, amelyeket e|őzo évberr a költségvetési szervek |źLttak e| (parkolás, piac, intézmények
üzeme ltetése, mtĺködtetése, hivatal takarítása).

Bevételek
Az Önkorm źny zat je|entősebb bevételei :

- központiköltségvetésitamogatás,
- adóbevételek,
- e|őző évi költségvetési maradvány,
- vagyonhasznosítás (béľbeadás, k<jzterület foglalás, parkolás, éľtékesítés),
- pźiyázati pénzeszköz,
- kölcsön megtérülés,
- szo|gá|tatási díjak.

A költségvetési támogatások és az adőbevételek tervezett e|őirźnyzatát részleteiben az e|óterjesztés 5.

számú melléklete tarta|mazza. Az onkormźnyzat bevétele a központi költségvetésbő| 2015. évhez
képest jĺivedelempótló Lámogatások és színhtzi támogatások nélkül 85.657 e Ft-tal növekedett.

Az íparíizési adó bevételt a Fővárosi onkoľmányzat rende|et tervezetében szereplő <isszegben
terveztiik, 2015. évhez képest 238.568 e Ft-tal magasabb összegben.

Atervezet a helyi adóbevételeket az 2015. évi bázis adatok figyelembevételével, 2015. évhez képest
185'000 e Ft-tal magasabb összegben tarta|maz'z'a.

Az önkormányzati lakás és helyiséggazdálkodási bevételek a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt.
által megadott adatszolgźitatás a|apjźn kertiltek megtervezésre, melyeket a rendelet tervezet 7-8.
mellékletei részleteznek. Az onkormányzat míĺködési bevételei nagyobb hányadban a köZterület-
foglalási dijakat, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésébő| származó kamatbevételeket,
valamint a paľkolási bevételeket foglalja magában.

A tervezett elidegenítési bevételeket, valamint a projektek bevételeit a ľendelet tervezet 7-7|.
me l lékl etei r ész|etęzik.

2016. évben a finanszíroási bevételek között került megtervezésre az e|ózó évi szabad (1.40l.050 e
Ft) és feladattal teľhelt pénzmaradvźlny (5f6.586 e Ft), melynek egytittes összege I.927.636 eFt.
Az önkoľmányzati feladatok költségvetési bevételei 2015. évi eredeti költségvetésben 14.653.115 e Ft,
2016. évi tervezetben 13.897.75I e Ft. A csökkenést abefejeződött projektekre kapott pźiyźnati
pénzeszközök kiesése indokolj a.

Az onkormányzat benyrijtott költségvetése egyensúlyos. Az onkormányzat fe|adataiľa a költségvetés
fedezetet biaosít.

A gazdálkodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensúly meglartása érdekében, valamint a
bevételek teljesüléséig a kiadási e|olĺźnyzatok záro|tsa indokolt, mely tételeket a rendelet tervezet 14.
melléklete tarta|maz.

A céljellegű e|őfuányzatokat a rendelet tervezet 13. melléklete mutatja be.

osszességében megállapithatő, hogy a beterjesztett költségvetés az onkormányzat stabi|,kiszźmítható
és biĺonságos pénzügyi működését biaosítja.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 20|6. évi kciltségvetés tervezete a
Vĺáľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak torténő kikĹi|déssel egyidejĺĺleg megkiildésre került a
költségvetési szeľvek és a gazdasági társaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok
elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Erdekegyeztető Tanács tagsainak, melyet 2016. február 01.
napjźn tárgyalnak. A hattlrozatok, az egyeztetés eredményéľől késziilt jegyzőkönyvek és az
önkoľmányzat kĺinyvvizsgálójának írásos véleménye a képviselő-testiileti ülés napjáig kiosztásra
kerül.

A kiiltségvetési méľ|eg és kimutatások (az előteľjesztés mellékletei)

1. A költségvetési mérleg közgazdasźryi tagolását az előteľjesztés |. szźtmű melléklete, valamint a
rendelet tervezet 2. melléklete -2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai címrendenként
- az egyen|egek bemutatásźpa| teljesíti.



2. A 2016. évi költségvetés előirányzatainak te|jesítési, felhaszná|ási ütemteľvét az előterjesztés f.
szátmű melléklete tarta|mazza' mely a|apján megállapítható, hogy az źúmeneti|egszabadpénzeszközok
a likviditást biĺosítják, amennyiben a bevételek atewezetl ütemben teljesülnek.

3. Az előzetes és több éves kötelezettségvźú|alásokat tarta|maző döntéseket számszerusítve az
előterjesztés 3. sztlmű melléklete ismerteti.

4. A 2016. évi költségvetés becsült kö'zvetett tźtmogatásait (pl. követe|és elengedés, kedvezményes
vagy ingyenes helyiséghaszslźiat, helyi adó elengedés, stb.) számszerűsítve az e|őterjesztés 4. szźtmtl
melléklete tarta|mazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel tiigg attól, hogy mennyien
ľészesiilnek kedvezményekben.

5. A költségvetési évet követő három év tervezetÍ' bevételi e|őirźnyzatainak és kiadási e|őfuźnyzatainak
tervszámait a 6/a. szźtmű mel|éklet tarta|mazza.

Az e|őterjesztés 6/b. számű melléklete mutatja be az ĺltt. zglĺ $-ában fogtaltak szerint az
önkoľmányzat költségvetési évet követó hĺáľom év várható saját bevételeit.

A 6/a. és 6/b. melléklet összeállításánźi az előzetes kötelezettségvállalásokat vettük figyelembe,
valamint feltételeztiik, hogy a központi költségvetési ĺámogatasok bevételei nem fognak csökkenni.

Kiiltségvetésľől szĺó|ó tinkoľmányzati ľendelet elfogadásával egyidejíĺ|eg az alábbi kö|tségvetést
éľintő diintések meghozatala indoko|t, melyek abatározati javaslatban szeľepelnek:

1. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ mosodai díjának megbatźroztsa.
A Magdolna Negyed III. projekt keľetében a mosás díjaként 200 Ft/egy mosás került meghatärozźsra,
Javasolt ezt a díjat batározatban rögziteni, valamint arľól dönteni, hogy az ebbó| szźrmaző bevétel a
költségvetési szerv bevételét képezze.

f. A Tuľay lda Szinház támogatásfua a Képviselő-testii|et 3.000 e Ft-ra vállalt előzetes
kötelezettséget. 2015. évben az Önkormányzat kozszo|gáńtatźlsi szeľződést kötött a színhéľ:za|. A
tervezet ö'nkormányzati tźtmogatźtsként 5.000 e Ft-ot tarta|maz. A szinhźz aközszo|gáltaüísi szerződés
a|apjźtn az EMMI-től megkapta a kiemelt minősítést, igy azonkormányzat akozponti költségvetésből
45.000 e Ft (művészeti27.000 e Ft, létesítménygazdálkodási 18.000 e Ft) támogatásban részestil 20l6.
évben. A támogatás továbbadása érdekében a szinhĄ,',a| kötött közszoLgźitatźtsi szerződést, a
támogatás összegét és azza|va|ő e|számo|ását móđosítani szükséges.

3. 20|6. évi költségvetés a KLIK tźlmogattsára tanu|mányi veľsenyekre, kulturális és
spoľtrendezvényekre 2.000 e Ft-ot, könyvtárfejlesztésre 3.000 e Ft-ot tartalmaz. Javasolt a szewezette|
a támogatási szerződés megkötése.

4. Józsefuárosi Közbinonságáért Köza|apifuánynak a 7. szźtmű mellékletben rész|etezett
feladatokra 2016. évben összesen 53.844 e Ft támogatást biztosít (műkĺidési 39.544 e Ft, felhalmozási
14.300 e Ft) feladatainak ellátása érdekében. Javasolt a szerzódés megkötése'

5. A hatályos közbeszerzési szabáůyzat a|apján a költségvetési ľendelet elfogadásával a Képviselő-
testĺilet elfogadja atárgyéviközbeszerzési tervét, me|y az előterjesĺés 8. számú mellékletét képezi.
6. 2015. november l-jén hatáúyba|épett az új közbeszerzésekľől szóló töľvény és annak a|apján
az onkormźnyzat Kozbeszerzési és Beszerzési Szabá|yzatźnak felüIvizsgá|ata megtörtént. Az
e l óterj e sz1és 9. s zámú me l lékletét kép ezi az tĄ szabźůy zat terv ezete.

il. A beteľjesztés indoka

ĺz nht. 24. $ (3) bekezdése szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgáľmesteľ
februáľ 15-éig, nýjtja be a képviselő-testületnek.

m. A diintés céIja és pénzĺigyi hatása

A rendelet-tervezet beterjesztésével eleget teszünk ajogszabźůyi előírásoknak, meghatározzuka20|6.
évi gazdźikodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szabźůyait.
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fV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testület döntése a Magyarországhe|yi önkoľmányzatairóI szó|ő 20| l. évi CLXXXIX.
törvény 42. s 1. pontjárr' az Aht.23. $ -on alapu|.

Fentiek a|apjtn kérem az e|őterjesztés mellékletétképezó rendelet elfogadását és az a|ttbbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺilet úgy dönt' hogy

I. a) az źi|amháztartźlsľól szóló 20||. évi CXCV. tö'ľvény 29/A. $-a alapján elfogadja az e|őterjesztés
6lb. számű melléklete szerinti tartalommal az önkoľmányzat költségvetési évet követő háľom év
váľható saját bevételeit.

b) az á'||amháztartásról szó|ő 2071. évi CXCV. töľvény 24. $-a a|apján elfogadja az e|őterjesztés
6/a. szźlmű melléklet szerinti taľtalommal a kö|tségvetési évet követő három év tervezett bevételi
elóirźnyzatainakéskiadásie|óirányzatainakteľvszámait.

Feleĺős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 2016. februáľ 04.

2. a Jőzsefvtrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ mosodai diját200 Ft/ egy mosás
összegben ái|apítjameg, mely 2016. évben az költségvetési szerv bevételét képezí.

Felelős: Polgármesteľ, a költségvetési szerv vezetője
Határidő: 2016. február 04.

3. a) a Tuľay Ida Szinhźunak 2016. évben önkormányzati foľrásból 5.000,0 e Ft tĺĺmogatást nyújt, a
központi költségvetési 45.000,0 e Ft (miĺvészeti27.000 e Ft, létesítménygazdźůkodási 18.000 e
Ft) támogatásán felĺil.

b) felkéľi a Polgármestert, akozszo|gáitatási szerződés módosításĺára és annak a|źúrására.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: a) pont esetén f0|6. februźr 04., b) pont esetén 2016. február 15.

4. a) a KLIK VIII. Tankerületnek a Józsefuárosi iskolák tanulmányi versenyeiľe, kulturális és
spoľtľendezvényeiľe 2.000'0 e Ft-ot, könyvtárfejlesztésre 3.000,0 e Ft trámogatást nyujt 20|6. évre.

b) felkéri a Polgármestert atźtmogatási szerzódés a|áirźsźra.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: 2016. februáľ 15.

5. a JózsefuárosKozbiztonságáért Koza|apifuźlnynak 20|6. évre 53.844,0 e Ft tĺámogatást biztosít és
felkéri a Polgáľmesteľt a támogatási szerződés a|áirásáľa az előterjesztés 7. számú melléklete
szerinti taľtalommal.

Felelős: Po|gármesteľ
Határidő: 20|6. februźr |5.

6. a) jóváhagyja az előteľjesztés 8. szźtmű mellékletét képezó az Önkormányzat 2076. évi
közbeszerzési tervét és felkéri a polgármesteľt annak a|áírásátra.

//oŤz
ĺ/



b) elfogadja az előterjesztés 9. számú mellékletét képezó Önkormányzat Közbeszerzési és
Beszerzési Szabźlyzatźú, valamint felkéri a polgármestert annak a|áíräsźra'

Felelős: Polgármester
Határidő: 2016. február 10.

Diintést végľehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet,
Humánszolgáltatási tigyosztály, Polgáľmesterĺ Kabinet, Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekj óléti Ktizpont

Budapest, 20|6. január f7. ln /1

Ä01/ L
dľ. Kocsĺs Máté

polgármesteľ Ą.

Törvényességi ellenőľzés:
Danada-fumán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

t łl^ ..

/" ,fto,ąr ą^7
dr. Mésżár Erika /

a|jegyző



KIADÁs

ľvĺuxonÉsl rlłlÁsox
Személyi juttatás

JoGCÍM

MunkaadÓt terheló járulékok és szociális hozzäjáru|ási adő

Dologi kiadások

Dol o gi kiadásokbÓl kamatflzetés (váltÓ kamatával egytitt)

Ellátottak pénzbeli juttatása

Egyéb mtĺk dési célir kiadás

:bbol: elvonások és bęÍizetések

ONKORMANY Z ATT FELADATOK

:bbol: mtĺkt'dési célri kÖlcson k nyijtása

JÓzsefuárosi Önkormányzat 2016. évi k Itségvetési mérlege

kcizgazdasági tagolásban

f014.ŕj)vl
TÉNY

:bbol: miĺk dési célri ktilcsonok tÖrlesztése

:bbol mrik<'dési célri támogatások államháztartáson beltilre

2015. EVI
VÁRHATó

Tŕ,Nv

:bböl mtiktidési célri támogatások á1lamháztartáson kív{ilre

:bbol : mtĺkodési cél és általános tartalék

ľrĺuxÖoÉsr KIADÁSoK ÖsszBsBľ:

t73 206

2016. ÉvI
TERV

ľĺÚxÖoÉsl BEvÉTELEK

46 754

3 298 657

Mtik<'dési célri támoeatások államháĺartáson beliilról

184 363

:bbol: helyi nkormányzatok általános mrĺktidéséhez és
ísazaÍi fe|adataihoz kancsolĺir|ĺi áĺlami támogaÍásnk

KOLTSEGVETESI SZERVEK

2014.ÉvI
TÉNY

5 195

35 093

:bból: elvonások és befizetések

681 466

4207 539

I 680 546

:bbol: míik<'dési célri visszatéľítendo támogatások, kÖlcstjn
yisszatériilése ź lamhtntartźson beltilrol

125 93

2015. EVI
vÁRHATo

T .N\/

'760 8r4

\

34 63(

234 870

7

4 569 173

2 675 889

4 l3l 088

20'6.ÉvI
TERV

0

1 l3t 802

743 470

213 20C

0

72 126

0

2759 879

2 387 253

4 010 619

847 606

20|4.Í)vI
TÉNY

0

l 066 88ĺ

t39',731

5 88s 824

0

0

2f86 881

0

1 792 688

0

56',7

Í 2|3 445

3 605 331

2015. EVr
vÁnHłro.ľ Nv

0

1 032 589

633 069

3 549 34'7

MlND oSsZľ-sl,N

135 064

7 337 761

0

0

2 f63 039

2 447 275

0

22521

eloterjesztés

l'sz' melléklete
eFt-ban

o

| 249 446

50'7

K

4 304 294

I 026 406

0

8t

?54 5gg

3 806 118

928 494

l 178 556

20|6' É)v|
TERV

580 376

7 684 80(

0

0

2 177 528

6 058 536

691

4 194 982

0

I 213 185

0

2016t2015. Ev
vÁnułró

TÉNY

1 795 803

0

0

5 195

ĺ |0| 974

9 236 781

0

682 033

2240

I

0

0

6 494 4f0

789 55t

2 893 991

0

3 731 270

0

r 393 883

2 328 332

0

1 067 22s

0

8 614 334

0

235 377

0

0

7

6 832 212

0

3 925 33s

0

0

0

2 165 732

U

l 671 964

6 901 6s0

652 502

0

88

0

0

213 891

0

,95

847 606

z 38',7 253

96.85

0

605 942

0

1 283 000

0

105,2(

t5 122 605

r41

0

0

0

| 792 588

971

0

,0(

0

90.8t

0

5 877 679

0

0

t5 952 095

60.82

0

135 064

f 447 275

0

0

2 252 189

0

0.00

| 026 406

5 971 850

0.00

354 599

0

14 586 450

z t77 5f8

000

0

95.13

I 819 12'.7

125.63

3 078 803

0

1 789 558

0,00

0

91.44

0

0

82,1 8

000

0.00



ebbol: miĺkÖdési cél visszatérítendo támogatasok
isénvhevétele á||amháztartÁąnn helĺilĺó|
lbbol: mtĺk dési céhl támogatások bevételei államháztartáson
lelĺilró|

Ktizhatalmi bevételek

JoGCÍM

Mtik<'dési bevételek

Mtĺkc'dési célri átvett péĺzeszkiz

vĺŰxooÉsl BEVÉTELEK osszEsBľ

MUKODESI EGYENLEG

FINANsZÍRozÁsr ľĺuxÖoÉsĺ rrłoÁsox
tranyito szervi támogatásként folyÓsított támogatás kiutalasa
is á|lamháztartáson helĺi l i megel nl eoezés

k<ilcsôn

ONKORMANY Z ATT FELADATOK

FINÄNSZÍRoZÁSI MÚKonÉsr ľnvÉrnlnx

Jozsefi,árosi onkormányzat 20l6. évi k ltségvetési mérlege
k zgazdasági tagolásban

20|4.Év|
TÉNY

.ľanyítÓ szervi támogatásként folyÓsított támogatás fizetési
;zám|án tôľténĺj iĺ1váírása és á||amhÄztartáson he|ĺili

OK

Szabad pénzmaĺadvány igénybevétele

2015. EVI
vÁnHaľó

Trô,Nv

Feladattal teľhelt pénzmaľadvány igénybevétele

uÚrÖoÉsI FINANszÍRoZÁsI EGYENLEG

0

75 666

6 420 279

ľĺuxooÉsl EGYENLEGEK ÖsszEsEN

2016. ÉvI
TERV

2307 004

FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

415 405

0

Beruhazások

63 875

7 162788

12 340 505

Fel jítások

KOLTSEGVETEST SZERVEK

20t4.EVr
TÉ'NY

3 125 356

6 454 681

Egyéb felhalmozási kiadások

0

6 245

5 812 4L6

67 428

6904r

:bbol:felhalmozási cél ktilcscin nyujtása

t4 r6t 690

201s. EVI
vÁnHłľi

TÉNY

5 812 416

J

IL

131

6 823 929

-r

2328 332

0

902

7L7 587

r02 01t

4 842 866

11 933 894

507 528

2016. Évt
TERV

38 337

4 842 866

r 389 161

4 249 094

2 633 658

215 937

0

7 009

4 848 358

672241

581 451

4 225 398

377

-5 094 829

20t4.Év|
TÉNY

4 848 358

57

-5 011 383

593 259

| 527 606

rt7

t 283 000

I 359 852

1 04f 738

0

I 048 935

53 676

49'7 s00

3 394 118

-2 209 208

2015. EYI
vÁnH.tľi

TNV

MIND OSSZESEN

I

-5 220 216

284 792

0

385 174

975 224

4 614 721

2 403 998

0

6 093 532

| 797 946

0

0

eloterjesztés

l 'sz' mel|ékIete

eFt-ban

6 927 807

5 399 366

67 514

2 065292

-3 80s 620

0

418 086

3 696 165

-4 836 358

2016. EVI
TERV

0

572 34',7

496 102

s 673 461

443 474

47 341

f393 683

oJl

0

0

198 064

64 252

4 804 529

16 565 903

7 144239

3
Á.

6 093 532

755 244

I

20t6t201s.Ev
vÁRHATo

Tŕ'Nv

0

3 718 615

069

710 485

I 443 298

1 082 149

4 848 3st

lll

I

1 289 245

065

0

I 14 88(

5 812 416

0

158 447

5

4 848 35t

Í21

22

7 401 670

17 555 808

5 673 461

669

104

5 812 416

297 969

0

3 416 694

13

1 603 713

378 39i

6 811 119

453 245

C

407 888

0

4 84f 366

0.00

t02 019

5 437 703

4 848 356

13 999 186

204.21

4 842 366

0

92 663

503 ill

0

95.s8

8 307 119

-587 264

12 000

15 909

870 305

4 848 358

0

9l

4 861 546

88

998 703

4 848 3s8

84.24

52 805

2 238 )91

2 44f 001

0

5 891 096

20 500

79

I 207 382

0

,74

-36.6i

4 848 358

3 464 253

I 683 143

r 00.1 r

0

0

s 067 966

975 224

2 20s 834

r 00.1 I

0

67 514

418 086

1 042 738

70.9f

665 Dl0

0

4',7 34',t

99 71

f 409 592

455 474

43

755 244

1 121 870

0

lll

I 135 380

30

522

,10

669 139

8 oo

378 397

0 .0c

ĺit/

168,70

47 12

88 ,60

339.30



ebbol :felhalmozási célťr ktĺlcs<jn tÖrlesztése

ebbol: felhalmozási cél támosatások államháztartáson
beliilĺe
ebbó1: felhalmozási célri támogatások államháztartáson
kívĺilre

JoGCÍM

ebbŐl: felhalmozási céltartalék

FELHALMozÁsI rralÁsoK ÖssZEsEN

FELHÁLMoZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási célri támogatások államháztartáson beliilro1

lbból: helyi <inkormányzatok általános mĺik<idéséhez és
ísazati fe|adataihoz kancsolĺirĺĺi álIami támogafásnk
lbbol: felhalmozási célri visszatéľítendó támogatások
<<jlcstintjk visszatértilése tl||amhźvÍartáson helĺilĺŕ5|

ONKORMANY ZATI FELADATOK

:bbol: Íélhalmozási célti visszatérítendo támogatások,
<ri l csrin rik i pén vhevétel e Á|| amh Äzt aĺt Á <nn he| ii I rli I

Jőzsefi'árosi tnkormányzat 2016. évi ktltségvetési mérlege

kÖzgazdasági tagolásban

2014. ÉVI
TÉNY

:bbol:felhalmozási célrl támogatások államháztartáson
reltilÍól

Ingatlanok értékesítése

2015. EVI
vÁRHATó

T ,N\/

fgy éb táĺ gyi eszktizcjk értékesítése

Részesedések értékesítése és megsztintetéséhez kapcsolÓdÓ
hevételek

0

35 439

Felhalmozási célri átvett oénzeszktjzĺik

335 306

2016. ÉvI
TERV

:bból: felhalmozási célťl visszatérítendó támogatások'
<ŕil csŕjn ŕik vi ssŕérĺi t ése Á1| amh AzÍ r at á snn k íwĺi l rĺí|

3 60t206

0

L6 002

:bból: egyéb felhalmozĺĺsi célri átvett pénzeszkciztik

0

627 720

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN

KOLTSEGVETESI SZERVEK

20t4,ÉvI
TÉNY

2 592 437

FELHALMOZASI EGYENLEG

3 721 274

0

23 850

FINANszÍRozÁsI FELHALMoZÁSI KIÁDÁsoK

0

938 368

266 892

2015. EVI
vÁnrĺĺ.ľó

TÉNY

.š'(t

377 844

l 977 657

3 230 92Ą

0

r 6s4 069

0

3 295

20t6,ÉvI
TERV

0

| 01'7 849

0

11 00(

0

70s 857

0

0

| 974 362

0

899

0

2014.ĐVr
TÉNY

0

0

782 756

0

0

31381

0

108 572

0

0

0

0

27 881

201s. EVI
vÁRHATó

TÉNY

0

257

ll 00(

MIND OSSZESEN

I 896 26i

0

0

3 500

3 642 566

0

0

96 966

35 439

0

e|öterjesaés

1.sz. me|]éklete

eFt-ban

73 30s

0

0

335 306

5t 321

0

41 360

0

2016.ÉYI
TERV

0

45 645

0

483 88s

z 857 636

4307 063

0

56 59(

0

0

t6 002

0

0

0

627 720

56 59(

-863 638

0

201612015.EV
vÁRHATo

TÉNY

0

0

2 592 43',7

0

66 s66

0

I 963 8s7

0

0

3 8f9 846

23 850

0

0

0

938 368

0

-1 267 067

0

0

f66 892

0

0

0

| 977 6s7

377 840

61 30s

0

0

0

3 304 229

0

0

0.0c

1 654 069

0

-705 857

0

3 295

t49

0

0

r 0r7 849

.04

0

42.5f

0

0

11 000

0

0

0

0

l 974 362

-I08 572

0

899

.00

0

0

86,28

0

0

782 7 56

0

31381

0

0

0

z',t881

-73 30a

0

257

0

0

11 000

.)o

| 896 267

3 500

0

3 642 566

,00

0

96 966

0

0.00

-664 497

51 321

000

0

483 885

45 645

f 857 636

0

0

s6 s90

,5(

?4) )(

-972 210

56 590

0.00

66 566

I 963 857

0.00

0

-t 340 372

58.3 6

110.2'7

61 305

0.00

68 '7)

t3'7 -87

YZ .10



IrányítÓ szervi táĺnogatásként folyÓsított támogatás kiutalása

Hosszrilejáratri hitelek, váltÓ t<iľlesztése

FINANSZÍRoZÁSI FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

JoGcÍM

trányítÓ szervi támogatásként folyÓs
ązÁm|áĺ Í i\rt én ii i ńv ÁírÁąa

Szabad pénzmaľadvany igénybevétele

Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

Hossz lejáratri hitel felvétele

FELHALMoZÁSI FINANSZÍRoZÁSI EGYENLEGEK

FELHALMoZÁSI EGYENLEGEK oS SZESEN

ONKORMANY Z.ATI FELADATOK

MIND OSSZESEN KIADASOK

ított támogatás fi zetési

JÓzsefuárosi Önkormányzat 20l6. évi ktittségvetési mérlege

ktzgazdasági tagolásban

20t4.ÉyI
TÉNY

MIND oSSZESEN BEVÉTELEK

2015. EVI
vÁnua.ro

TENY

483 885

452 855

2016. EVI
TERV

66 566

0

88 4s6

1 426 743

0

KOLTSEGVETESI SZERVEK

364 399

2014. EVI
TENY

6t 305

517 437

0

-31 030

884 898

0

2015. EVI
vÁnĺłro

Tŕ]'NY

0

909 306

10 330

-s

15 783 331

0

425 826

I 360 177

0

17 153 s13

542 507

0

0

459 07f

2016. EVI
TERV

496 539

542 50',7

ts 968 461

0

2t 079 721

823 s93

129 202

0

0

20t4.Evr
TENY

0

-443 474

66 s66

15 825 387

0

49 834

15 825 387

542 507

0

0

61 s05

2015. EVI
vÁnHa'ľó

TÉNY

t2 802

-163 3s0

MIND OSSZESEN

61 305

9 942 638

483 885

0

e|őteÍjesztés

l 'sz' melléklete
eFt-ban

10 861 437

129 202

0

995 362

0

20t6'ívÍ
TERV

20 630

66 566

542 507

8 722 906

0

88 456

9 196 781

0

61 304

I 555 945

364 399

0

2016/2015.8v
vÁnrĺłľo

TrĺNv

-12 000

61 305

6 974 955

66 i66

567 271

6 974 9s:

511 477

0

946 203

92f 108

0

-153 020

25 72s 969

61 305

92,10

28 014 950

t 489 379

425 826

0

459 072

0.0c

st7 t69

24 691 373

60.81

30 276 508

92

884 898

0

.10

75

-455 474

.07

22 800 342

49 .79

22 800 342

0,00

59.4t

-88.07

92,34

75.31

Äĺ'
ď.,.t/

v



c|öĺcicsZlćs
2.sf'nIcl|ćkIctc

cFtban

J6złcfvárosiÖnkomán!ät20l6.ćvikčttség\ctási c|6iÍ{n}zĺtainaktełcsítéri,ÍcthaszíátásiĺItcmtcÜc

ebb l :helyi nkományzatok általános
mĺĺk déséhez és ágrati feladataihoz kapcso|ÓdÓ

állami támogatások



KiemeIt e|óirányzatl rovat megnevezése

ebbÓl: te|halmoásl célu usszatéritendó
támogatások, k lcs n k igénybevétele
á|l'mháźaŕácÔn hP|iilrÁl

:bbtĺl: felhalmozási cél támogatások
i]lámháźáŕáŚÔn hcliiIrŕí|

1catlanok értékesítése
ENéh ŕáÍwi es7ł.iżik éŕékeśíÍéśe
lészesedések értékesítése és megszíintetéséhez
laĺnca|ÁÁÁ ĺa'ŕł.I.L

Felhalmozási célri átven pénzeszkôz k

ęoool : Ielnalmozasl celu usszatentenoo
támogatások, k Icsi'ntjk visszatériilésę
á|l.nĺáŕąŕá.^. Lí'di|'Ä|

:bból: egyéb felhalmoási cél átvett PéMeszk zÖk

l.ll| HÄr MÍl7^sI tFWtFI Dŕ 
^ŚŚ7EśDN

eIóirányzat

ľ lNANszl R()ZAsl M| ]K()DF,SI KIADAsoR
tĺányitő szeľi támogatásként folyÓsított támogatás

[.rN ANsZlRoZAsl |..ELHALMoZÄsI
KIADÁsí)I<
rányítÓszeryi támog8tásként folyÓsított támogatás
<iutalása

sI Hl:vl]|.l]| 'l:k íl\\7l'sl.N

ĺ.hÁ

n

I PoÁ
11 00(

l'|NÁN\7|pí17Ásl k|ÁnÁsnk Ôss7FsFN
IcIarefr| hr|eIPk v'lÍ^ tÄ'|FŚ'P<P

rányitoszewi támogatásként folyÓsított támogatás
jzetési szám|án tŕiŕéníĺ ińváítá<2

ĺl

II.h6

n

J6zscÍľÁrcsi Önkománrżĺt 20ĺ6. ćvi kÓttségvc(ési e|őirán}urtáinák tc|jcśítćsi, fc|haszní|Ási lllcmtcNc
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f Uv. UIlKUIIIl. NUZPoII|,l Jtolllatu|oglal IIltezęL|'gl

felnótt és iftisági fogowosi ellátásra 2007. évben
kÖtÖtt megbízasi szezódést és annak 2009.
december 22. napján kelt mTdosítását 20 l 0. jrinius
01. napjátÓl határozat|an idótartamľa _ tartÓs

kÖtelezettséwállalással. évente l8.000 e Ft

Feladat megnevezése

Szemĺink fénye pľogram

Ht!szolgáltatasi szerzódés Önkormányzati
fenntartás gázf[itéses intézményeknél

2012, januáĺ 0l. napjátÓl kezdódó hatá||ya| 2016.
december 31. napjáig a felnótt és gyermek
háziorvosok egységes tartalm és szerkezetiĺ
Egészségtlgyi ellátási szerzĺjdés megkÖtése

fe|adat besorolása

KÖzalkalmazottak foglalkozásegészségiigyi el látása
Megbízási szerzödés JÓzsefuárosi Egészségĺigyi
Szolgálattal, határozatlan idötart.

JÓzsefváľosi onkormányzat f0I6.20|8, évre eIózetes kÖtelezettségvállalások

TAMOP-3.3.2-8 l I -f008.0002 Komplex kÖzoktatĺísi
esélyegyenlóségi program megvalÓsítása
JÓzsefuaĺosban 2016' 07 .3| '.ig a
projekteredmények fenntartásához évi l0mFt
keretÖsszegben ( iskolabusz) (JGK zRt.)

kÖtelezó

2016. év

20l1. május 01.napjával mÓdosított a HeimPál
GyermekkÓrházzal gyermekoĺvosi {igyeleti ellátá5

táÍgyában, 2007 . januáĺ l. napjátÓl határozatlan
idóre kÖtÖtt feladatátadási szerzódés

Önként vállalt

Önként vállalt

20|7. év

Idóstlgyi tanács mĺikÖdtetése

rezsikÖltség átvállalása
Önként vállalt

az S.o.S Krízis Alapítvánnyal a Családok Atmeneti
otthona, feladat ellátására 2012. április 3. napján
megkÖtÖtt ellátás i szerzÓdés időtaÍtamát 20|7 .

ánrilis 0? naniáio

1R000n

)1 1Á,I Ô

2018. év

Fóvĺĺrosi Önkormányzattal szembeni taĺtozás
tÖrlesztése 2012-2020' évie

kÖtelezó

30s 036.0

tRonno

Budapesti tnkormányzatok SzÖvetsége tagdíj
tartÓs kÖtelezettsés

Önként vállalt

)A 1)4 n

22

309 612.C

lR nnn n

000 .0

549/2009.(|2'I6.)számri határozat, mÓdosíťva 17 412010'(Y.|9')

)A

kttelező

4 000.0

4Rs 0

324/2006.(07.06.) dÖntés bérleti díj a mindenkori infláciÓ Ös;zegével

nÖvelten, 15 éves futamidó

314 2s6.0

Önként vállalt

diintés

2007'09.03.tÓl 15.év + felmondás hiányában 7'5év mindenkori
infláciÓval eme|t Összegben, lejáĺatkor nettÓ 83.877 e Ft -ért

visszavásarlás

kÖtelezó feladat

4 000.(

50000

kÖtelezó

4 680.C

4 000.0

Önként vállalt

00

5 19/201 l(XII. 15.) sz.hat. 2016. dec.3 l -ig

n0

eIoterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

4 680.(

47 2120 1 1 (xI. 17 ) és az 5f 4 l 20 I 1. (XII. 1 5. )' 3 6 4 l f0 | 2' (X, 18.) sz'

hat',453l20l2'(x[.12.) kt. hatf016' VII.31.ig ( 2016. év 5C00 e Ft)

tR?5n

00

39 1201 5,(02' 19') sz.Kt. Határozat

r5 300.c

0í)

Ą 680.C

ą00 0

4\Á.)

1s 300.0

|7 5/20|0'(v '19.) és a203/20II '(Iv.z1.) Kt. HatáÍoza't

00
35412010.(IX.07 ') sz.hatźxozat20l4-l5. évben nem mer lt fe|

kÖltsécvetési oénziiwi isénv.

300.0

Ôn

t5 300.c

k1' 7 8 l / 20 | I.(I'I7 .) sz. hatáĺ ozat. 1 7 5/20 l 3' (V' 0 8. )

100 0

kt. f6.1 l20|ĺ'(vI. 1 6.) sz. határozat

k. 285/20l 1 .(vI. l6.) sz. határoza|

/
ďiĺĺ.

l/



Mátyás téri irányítÓrendszer miikÖdtetése
határozatlan idótartamig / a rendszer tizemeltetési
bevételéból . Mátyas tér forgalmi rendje .
(TérfisYelŐ)

F.eladat megnevezése

LELEK Program lakás ainak feltij ításáľa támogatási
szerzödés az Emberi Eröfonások Minisztériumával
egyidejÍileg elózetes kÖtelezettséget vállal a

támogatas i szerzódésben foglaltak fenntaľtására a
támogatási idószak lejáĺatát kÖvetöen 8 évre, a

IakÓhazmiĺkÖdtetés keretén belttl.

IÓzsefuárosi Kaľtya

Práter u. Iskolához tomacsamok haszonélvezeti jog
201f . okt.|-tö| 2062. okt'I. mĺikÖdési kÖltsések
Összege nem ismert

feladat besoľolása

JÓzsefvárosi onkormányzat 2016.2018' évre elózetes kłite|ezettségvállalások

Horánszky u' 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési
KÖzpont miikÖdtetésére elózetes és tartÓs

k telezettséget vá|lal a KMOP-S' 2.2 |B -2f.2009 -
0004 azonosítÓ szám támogatási szerzódésben
vállalt Öt éves fenntartási kÖte|ezettség idószakára.
(Éves Összegének ktsgvetés tervezése a JÓzsefuáros

KÖzÖsségeiért Nonpľofi t Zrt'nél.)

kÖtelezö

20|6. év

KEOP-2O 1 2-5.5.0/A azonosítÓ szäm pá|yźnat

beny jtasához épiiletenergetikai szakértó igénybe
vétele, Összesen az5 évre nettÓ 2 milliÓ Ft-ra,
évente nettÓ 400 eFĺra,

Önként vállalt

KMOP.5. 1. 1/B-2008-000 1 azonosítÓ számri
támogatasi szerz désben vállalt Öt éves fenntart. kÖt

idöszakára, 2.000.000 Ft/év, taItÓs kÖtváll.
JÓzsefu aĺos KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt'20|4-
2-0l9évre

2017' év

Önként vállalt

2 000.(

Önként vállalt

hatáĺozaÍ|an idóre hangos térfigye|ó kamerák
iizemeltetésére a KÖŻerulet.felĺlgyelet kÖzhatalmi
bevételeinek terhére.

2018. év

2 000.c

Bursa Hungarica Felsóoktatási Önkormányzati
tsztÖndíjpályázat' adÓbevételek terhére,( 20 1 8.
2019 években 3-3m.Ft)

80 91s.(

részben kÖtelezó

2 ofio 0

\
cš

2 000.(

80 91s.C

Önként vállalt feladat

00

2 oÔ0 í)

Önként vállalt feladat

80 915.0

kt' 43 4 l20 1 1, (X]. 03. ) sz. hatáÍozat

d ntés

00

6' nÔn 0

?Ô000

kr. 491 lfjĺ |'(nI. 1 5.)sz.határozat,
17 7 120 13. (V .08.)sz.Kt.hat.481 /f0 1 3. (XII. 1 8. )

kÖtelezó feladat

Kt.z 5 1 l f0 1 1 . (0 6'02.) sz.h atár ozat, 43 0 l 20 1 3, (K|'0 4,)

Önként vállalt feladat

00

Á? Ô0n n

s09.6

eIoterjesztés
3.sz.meIlékIet

e-Ft-ban

2 000.0

509.ć

248/2012.(vL19.) sz.Kt. hat

0n

360.0

2 000.c

2 850.0

0.0

kr. 33 1 /20 12.(X.4 -) sz. hat.

Kt. 3 5/20 1 3. (II. 0 6')sz'hatźĺĺ ozat, ez cs szni fog a kivitelezés mi att

360 0

2 000.0

3 000.c

360.0

Kt. 1 l 0/2013. (III 'f7 .)sz.határozat

3 000.0

KÍ' 294lf0|3'NII. l 7').sz. hat.

fII l20I5'(Ix,I7')sz. Kt. Határozat

t
ď,ĺ/



az MNP II' keretében kialakított, lakÓépĺlletekbe
kiépített kamerarendszerhez tartozÓ riasztÓrendszer
távfeliigyeleti rendszerbe tÖrténó integľálásához és a
KÖztertilet.felugye|et által tÖrténó iizemeltetéséhez
10 éves idótaĺtamra

Feladat megnevezése

a Polgármesteri Hivatal fénymásolÓ
berendezéseinek javítasára, kaĺbantartásárą
valamint a szilkséges festékek, alkatrészek,
keltékanyagok beszeľzésére a 20l5-2019. évekre
elózetes kÖtelezettséget vállal 80.000 e Ft+Áfď4 év -
éves bruttÓ Összegben 25.400 e Ft -,

a pszichiátriai betegek nappali ellátá'sáÍa 2016.
január l. napjátÓl 2016. december 31. napjáig
ellátási szerzódést kÖt Moravcsik Alapítvánnval
300eFt/hÓ

feladat besoľolása

JÓzsefváľosi onkormányzat 2016-2018, évľe elözetes kłitelezettségvállaIások

a pszichiátľiai betegek nappali ellátĺísáĺa 2016.
január l. napjátÓl 2016. december 31. napjáig
ellátási szerzódést kÖt Szigony- Utitárs KÖzhasznri
NonproÍit Kft .vel250eFt/hÓ

kÖtelezó feladat

Budapest VIII. kerttlet 10 éves futamidóre Baross u.

11l., Baross u. l03., Losonci tér 3.' és Losonci tér
4. szäm a|atti lakÓépliletek energia.megtakarítást
eredményező korszeriisítésének, fel jításának
bekeriilési kÖltségeinek fi naĺszírozásához
lakásonként 500.000 Ft vissza nem téritendó
támogatas'2O l 5 -2022, év ekben évente 1 2. 200,0 e
Ft.2023' évre 3.660.0 e Ft

2016. év

kÖtelezŐ feladat

2017. év

a Budapesti RendŐr-fókapitányság és a2

Önkormányzat kÖzÖtt, 2016. január 01-tŐl 2016.
december 3l.ig tartÓ kÖzter leti térťĺgyelo rendszer
ilzemeltetésére, melyhez 44 457,334 e Ft.ot biztosít
az tnkormányzat saját. bevételeinek teľhére. A
Budapesti Rendór-fŐkapitányság és a2

tnkormányzat kÖzÖtt 2016. január 01-tö| 2016.
december 31-ig taĺtÓ, trilszolgá|at
finanszírozására,melyhez 78.000'0 e Ft.ot biztosít
elózetes kÖtelezettségvállalas keretében a2

Önkormányzat saját bevételeinek terhére.
ftáfiÓo^łĄąvéft l |4 4-ol ním\

I 593

kÖtelezó feladat

C

2018. év

I s93"0

kÖtelező feladat

25 40n O

;>.ś
r-9

Önként vállalt feladat

Kt' 3 66/f01 0. (IX. 22.)sz.Kt.határozat mÓdosítva a l 5 l/20 1 3. (V.08.)

sz.Kt.határozattal

l 5gą0

3

25 400.0

600 0

dłintés

3 000.0

25 400 0

00

43 0 l 20 I 3 . (x||' 0 4') 23 4 / f 0 I 4. (Xl[. 0 4,) sz.h aÍáozat

kÖtelezó feladat

00

lf 200.0

00

kr.st7 /f01 1.(xil.1 5.), Kt.43612012.(Xil.06.)
sz'hat'430 /2013. (XII.04.); 2341201 4'(X]il.04' )sz'határozal

248/201 5.(xI.I,03.)sz Kt.határozat

e|öterjesztés
3.sz'mel|ékIet

e-FĹban

kt.5 I 7/201 1.(XILI 5.), Kt.4361f012.(XII.06.)
sz'hat'430/20|3.(Xn'04.) 234/20I4'(xil.04. )sz.hatáĺcza|

248/20| 5'(Xil.03')sz Kt.határozat
0.0

t2f00.0 t2f00.a

t22 45'.7.3

43 8/2013.(xrr.04.)

0,0 0.0

246/2015. (XII.03.)

i
-}Ą,/



2015. évben is biaosítja az Önkormányzati
kÖltségvetés 11104 címén a JÓzsefuáĺosi
Alkalmazotti Juttatási SzabáIyzatban foglalt
szabályok alapján a mrĺkÖdtetett iskolák tÖrzsgaĺda
jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékainak
Összegét az Önkoĺmányzat saját bevételeinek terhére.

Fe|adat megnevezése

drogszemét Összegytijtésének megvalÓsítása
érdekében támogatási szerzódés az EEM-el,
gépjármii fenntartására a támogatĺĺsi idószak
leifuatÄ+ l..1wcfl{Pn 5 éwre íTíiI{ 7PT \

Az onkormányzat és a kÖltségvetési szervek,
nemzetiségi Önkormányzatok fizetési számláinak
vezetésére kÖzbeszerzési eljárást indít
(4évre. l60 000.0 eFt) í20l 5.20l 8 év.|

a II' János Pá| pápa téren a program szerinl
megva|ÓsulÓ csoszház fenntaĺtásą továbbá a

jäÍszotérhez kÖtódó kÖzÖsség építŐ programok
megrendezéséreż program |ezáĺásäÍ kÖvetóen 3
évig(2016.f017 -20I8)

fe|adat besorolása

JÓzsefvárosi Önkormányzat 2016-201E. évre e|özetes ktite|ezettségválIalások

Lakiéptlletek energiatakaÍékos fel j ítasáľą
korszerĺisítésére 20 l 5. évtól 2024. év ig Összesen

f9'450.0 eFt-ra.20f4.évben 1.550 e Ft)

Önként vállalt feladat

Corvin Sétány Progĺam lezárásával és

elszámolásásval kapcsolatban áfa visszatérulés
terhére (74.363. eFÍ)(20I6.év'4.252 e Ft) Összegben,

Önkorm'sajátbev.,kiadás megtakaÍitás terhére
(326'503 e Ft)(20l6. év 595.172 e Ft)

2016. év

Önként vállalt feladat

Polgármester és alpolgármesterk illetménye,
tiszteletdíja, kÖltségtérítése és járulékaira tartÓs
e|ŕízeteŚ kłĺfele7eftséwáll al ás

2011. év

kÖtelezö feladat

tartÓs elózetes miĺkÖdési kÖtelezettséget vállal a

képvise|ók vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, a

kttlst! bizottsági tagok vonatkozásában havonta
|.029,5 e Ft-ra, éves szinten Összesen 

,10.014,0 eFt'
melynek fedezete az Önkormanyzat adÓbevétele.''

1026.0

Önként

2018. év

vállalt feladat

a Táĺsasházi Pályázatokat ElbírálÓ Munkacsoport
tagjainak dijazása táĺ gyźlban 20 1 5. évtól
hatĺĺĺozatlan idóre évenként 6-7|2,2 e Ft Összegben
az tnkormányzat saját bevételeinek terhéľe.

s00.0

Önként vállalt feladat

| 39'r.0

40 000.0

ts

Önként vállalt fe|adat

500 0

1 391.0

419/f0r3.(Xrr.I8.) 235120t4.(Xr.04
z0I7.2018. évľe becsĺilt Összes

40 000.c

1n000

kÖtelezŐ feladat

dtintés

500.0

3 100.(

40 000.0

kÖtelezó feladat

I nnn0

599 424.(

3 100.c

önként vállalt feladat

48712013.(xlr.l8.)

I ono

42 598.8

eIoteÍjesztés
3.sz.mel|ékIet

e-Ft-ban

3 100.(

80t2014. (v.14.)

nn

.)

42 s98.8

69 412.C

| |2/f0 I 4.(v' 1 1. )sz. határozat

00

42 598.3

6',l12

73 230"0

121/2014.(V.rr.)

2 6 712,2

1s3/f014.(vrl.f1 .)

7',7 624.C

f02 l 20 1 4, (x'22,)sz, hatźr ozat
Évenkénti Összege a mindenkoĺi, KSH által kÖzÖIt átlagbér

Íllggvénye

20 | l 20 1 4. (x'22.) sz. h atfu ozaÍ

6 712.2

142/20I5.(vI'04.) sz'Kt.határozat

[oľU\



JÓzsefuáros KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt. autÓlízing
beĺuházźsr a 20 15. j anuár | -to| 2020. december 3 l ..
ig kÖtelezettségvállalással(3.920,0 e Ft)

tr'eladat megnevezése

Polgármesteri Hivatal 4 db gépjármĺĺ tlzemeltetése
fenntartása évenként kb.4.000,0 e Ft, tartÓs
miikr1dési kiltelezettséwá| | a| ás

JÓzsefráros KÖzÖsségeiért NonproÍit Zrt.
Vezetöjének rij béľére és juttatasaira 2020.
december 3 1..ig tartÓs mÍĺkÖdési
k..lfele7eŕfŚéwál1e1Ą< éwente)| sRR n P pÍ

JGK ZRT.kÖltségvetésében 2 f<ĺ uszodamester
állásheIy bóvítés miatt tartÓs kotelezettségvállalása

a ľolgármestert Hlvatal emelt szĺntĹĺ
mémÖkinformatikai támogatásra vonatkozÓ
szolgáltatási bęszerzésére a 20|5.f0|6' évĺe
elózetes kÖtelezettséget vállal évente bruttÓ 4.445,0
e Ft Összesben

feIadat besoroIása

Jőzsefvárosi onkormányzat 2016.2018. évre elözetes kiitelezettségválla|ások

o I wrěarrrrvJLUrr lllY4lol llluutl Lav^UZlgJl 9J Illuull

intemet szolgáltatás beszerzésére . mely taÍtaÍm^77a

az Önkormányzatnak, a nemzetiségi
Önkormányzatoknak, a Polgármesteľi Hivatalnak a
szolgáltatást, oly mÓdon' hogy a Hivatal
,o,661o'761|Ąz,za az tnkormányzatnak és a
nemzetiségi Önkormányzatoknak a tényleges
szol gáltatasi dijat _ a 201 5 -f0 l 9. évre elózetes
kÖtelezettséget vállal 60.000 eFt+Áfa]4 év ,
évenként bruttÓ 19.050.0 e Ft

Önként vállalt feladat

kÖtelezó feladat

20|6. év

kÖtelezó feladat

a ttsztseg ellätasával ÖsszeÍÜggésben blztosĺtJa a
választott tisztségvise|ók korlátlan
gépjármĺihasználatát; havonta 80.000 Fťgépkocsi
tlzęmanyagkeľetet biztosít tartÓs miikÖdési elŐzetes
kÖtelezettségvállalásként a mindenkori éves

kÖltsésvetésben

2017. év

kÖte|ezó feladat

784.C

kÖte|eztj feladat

Ą 000

2018. év

c

784.0

?| sRR Ô

4 000.0

3 946.(

kÖtelező feladat

ľ.-)
>.\

784.C

7l sRR n

4 000.i

4 445.C

3 946.6

2l 588.0

2 1 3 / 20 | 4' (x|. 0 5') sz. hatźyĺ ozat

Önként vállalt

d ntés

3

f13 /2014'(XI'05,)sz' hatźzrozaÍ. 1,e)

00

946.(

2I3 lf014,(X1'05,)sz, hatázrozat 3.) pontja

19 050.0

00

223 l 20 1 4. (XI. 0 5 .) sz. hatźlzÍ ozat

19 050.t

e|óterjesztés
3.sz.meIlékIet

e-Ftban

?R4nÔ

f3 4 / f 0 1 4. á11'04. )sz. h atározat

19 0s0.c

ąR4nn

f3 4 /f0 | 4, ( XII.04. )sz. h atáľozat

38400

23 6 n0 I 4'(X].I,04')sz.Kt.határozat



2015. évtól négy év idótartamra az á||amhźaÍaĺtási
és számviteli, kÖltségvetési elóírások folyamatos
vá|tozására jogszabálykÖvetési, szoftverfrissĺtési'
tanácsadási és adatkarbantartasi szolgáltatásrą
mind Polgármesteri Hivatal' mind az Önkormányzati
intézmények vonatkozásában Összesen 5.638,6 e Ft
Összegben elózetes kttelezettséget vállal, és

hozzäjárd a CompuTREND 2000 Kft.vel valÓ
szerzódéskÖtéshez

Feladat megnevezése

tartÓs miikÖdési elozetes kÖtelezettséget vállal a

Polgármesteri Hivatal kÖáerulet-felttgyeleti,
kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és

formaruha biaosítására évente, If .700,0 e Fĺ
Összegben, veszélyességi pÓtlékra évente 17.236,0 e

Ft Összegben, 2015. januáĺ l-jétó| 2019. általános
Önkormányzati választások napjáig Önkormányzati
fötanácsadÓi feladatokra (illetmény+cafetéria)
évente f|.|74,0 e Ft Összegben munkáltatÓt terhelŐ
járulékokkal egyĺitt. Fedezete az Önkormányzal
saját bevétele'

feladat besorolása

JÓzsefvárosi onkoľmányzat 20l6-2018. évľe etózetes ktitelezettségvállalások

nevelésĹoktatási, a szociális, a gyermekjÓléti és

gyermekvédelmi ellátást biĺosítÓ intézmények
kÖzétkeaetési szolgáItatására vonatkozÓ
kÖzbeszerzési eljárás kiírásárą 4 éves idószakra
3.316'28|'6 eFt-ot határoz meg, melyre egyrittal
elözetes kÖtelezettséget vállal, melynek fedezete az
ellátottak, étkezók térítési díja, a kÖzponti
kÖ|tségvetés állami támogatása és az onkormányzat
saját bevétele. a nev..okÍ. és a szoc. int. részérę
étkezési szolgáltatás 2015. november 1. napjátÓl
kezdódó tobbletkÖltségére - a népkonyhai adagszám
f0|6' 1anuár 0l. napjával tÖrténö emelésére is
figyelemmel - a 4 éves idószakra teÍyezelĹ Összegen
ťelul bruttÓ l.1 1 1.000 e Ft Összeget biztosít,
melynek fedezete az ellátottak' étkezók térítési díja,
a kÖzponti kÖltségvetés állami támogatása és az
Önkormányzat saj át bevétele.

kÖtelezó feladat

2016' év 2011. év

kÖtelezó feladat
Önként vállalt

2018. év

5 OJ 8.ć

ň.-Jr

5 638.6

238 l20 1 4'(XjJ.04')sz'KtÍatározat, 5 /201 5'(I,22') sz. Kt.hatsĺrozat

kÖtelezŐ feladat

5

51 ?nÔ 0

dłintés

63 8.ć

5l 
'nn 

Ô 5l 2nn n

e|óterjesztés
3.sz'me||ékIet

e-Ft-ban

248 l20 | 4'(xI.I,04')sz.Kt.határozat

I t06 820.4 I 106 820.4

f 5 5 l 201 4' (xJJ.0 4')sz'hatáĺ ozat, az infl áci Ó mértékéveI a díj évente

változhat
2f9 /20 I 5'(x.22') sz. KT. Határ ozat

1 106 820.4

'ĺ'ľ



az onkormányzat a gyoÍsszolgálati, kaľbantartási
feladatok fedezetére négy évre 2016'I.01.-tól .2018.

XII.3l-ig évente bruttÓ 34f.4|0 e Ft-ra' 2019'
i nius 30. napjáig bruttÓ |7|.205 e Ft Összegben,
melynek fedezetéĺil az Önkoĺmányzat saját bevételét
ie|ŕiĺi meo il ,akohÁz míĺkŕ!íĺŕcŕé(\

F.e|adat megnevezése

a Polgármesteri Hivatal minóségirányítási audit
folytatása érdekében a 20|6-20|7, évekre évenként
bruttÓ 889 e Ft sszegben elózetes kÖtelezettséget
vállal, melynek fedezetétil az tnkormányzat saját
miiktdési bevéte|ét jeIÖli meg.

a izazaoos ut 14' szam alattl ľItypang Övoda
tervezöi mrivezetésének fedezetére a 2016' évi
kÖltségvetés terhére2'5f7 e Ft Összegben elózetes
kÖtelezettséget vállal, melynek fedezeté l a
felhalmozasi bevételeket ie|oli mes

feladat besoľolása

JÓzsefvárosi onkormányzat 2016-2018. évre elózetes kiitelezettségvá|lalások

1. a2016. és az ail kovetó évek koltségvetésének
terhére évente taĺtÓs elózetes kÖtelezettséget vál|al a

helyi adÓ bevétel fedezete terhére: 117 500,0 e Fĺ
erejéig a |étfenntaĺtast veszélyeztetó rendkívuli
élethelyzetbe kertilt, valamint az idószakosan vagy
tartÓsan létfenntartási gonddal kĺlzdó személyek
részére ny jtott rendkíviili telepttlési tá'Ínogatfu
biztosításárą 1f9 200,0 e Ft erejéig Önként vállalÍ
feladatként az a) pontba nem sorolt te|eptilési
támogatas biaosĺtására'

kÖtelezŐ feladat

2016, év

kÖtelezó feladat

a'I.uray lda Színház Ktzhaszn Nonprofit Kft-vel
kÖzszolgáltatási szerzódés a|apján20l6. és 20|7 '

évi fedezetére évente legfeljebb 3 milliÓ forint
Összegben elózetes kÖtelezettséeet vállal.

2011' év

JÓzsefo ĺírrosi Gyermekek Üd ltetéséért KÖ zhaszníl
Nonprofit Kft-vel kapcsolatban az tnkormányzat
tartÓs miikÖdési kÖtelezettséget vállal, melynek
Összege megkÖzelítóleg évenként bruttÓ 46.1 87'8 e

Ft, melynek fedezetéitl a kÖvetkezó években az
Önkormányzat adÓbevételeit és vagyonhasznosítási
bevételeitjelÖ|i meg.

kÖtelezó feladat

342 410 (

2018. év

342 410.0

kÖtelezó feladat
Önként vállalt feladat

889.C

?"-5
L,J

342 410.C

)5)10

RRq Ô

Önként vállat feladat

dłintés

38/201 5.(II. 19.) sz.Kt. határozat

0.(

0.0

Önként vállat feladat

246 700.O

00

39 lfI | 5'(I, |9.) sz,Kt. határozat

1nn

246 700.C

e|óterjesztéS
3'sz.me||ékIet

e-Ftban

39/20 1 5.(ll. I 9.) sz.Kt. hattuozat

30000

f46 700.0

46 187.8

54/2015'0I'I9') sz' Kt. határozat

00

46 187.8

55/20 1 5. 0I. 1 9.) sz.Kt, hatáĺoza|

+o 1 87.8

I 19 lf1 1 5,(y .1 4,) sz. Kt.határozat

ä

\ł,ł,' l
U'\



az tnkormányzat az intézménvátszervezésekre a

kÖvetkezö éVekÍe tartÓs mílkÖdési kÖtelezettséget

vállal, melynek Összege évenként megkÖzelítóleg
31.958 e Ft, melynek fedezetéill az adÓbevételeket
és az Önkormányzati saját bevételeketjelÖli meg.

Fe|adat megnevezése

KEOP 2015-5.7.0 KÖzépĺtletek kiemelt jelentóségii

épilletenergetikai fejlesztése pályazat, nyertes
pá|yázaÍok esetén a projektek befejezésének napját
kÖvetŐ naptÓl számított 5 évig a pályázatokban
szerepló éptiletekľe fenntartási kÖtelezetts éget. v á||a|,

évente 1.016,0 Ft.ra az onkormänyzatsaját
bevételeinek terhére.

az onkormányzat JVSZ megsztlntetésével
kapcsolatban a kÖvetkező évekre tartÓs mĹĺkÖdési
kÖtelezettséget vállal, melynek Összege évenként
megkÖzelítóleg 34'695 e Ft, fedezetélll az
adÓbevételeket és az Önkormánvzati saiát
hevételeket ieltt|i meo

feladat besoro|ása

JÓzsefváľosi onkormányzat 2016-2018. évre etózetes kiite|ezettségvá||a|ások

az onkormányzat létszámbóvtllés miatt a
NapraforgÓ Egyesített Ővodának álláshely
ťlnanszírozźsára a kÖvetkezó évekre tartÓs míikÖdési
kÖtelezettséget vállal, melynek Összege évenként
megkÖze|ítóleg 37 ,7 |6,4 e Ft, melynek fedezetétil az
adÓbevételeket és az Önkormánvzati saiát
hewÁfelclreĺ ielłĺ|i mco

kÖtelezö feladat

2016. év

Népkonyha bóvÍtése cé|jábő| az onkormányzat
tartÓs miikÖdési elözetes kÖtelezettséget vállal, mely
évente ajelenlegi árakkal kalkulálva bruttÓ 3.000,0
e Ft, melynek fedezetel az tnkormányzat saját
bevétele és az adÓbevételei, valamint a kÖzponti
kŕ!ltséneÍéqi t Äm ag At á c

Önként vállalt feladat

20|7' év

a JSZJZ(JYl( engeoelyezefi altasnetyelneK szama
2016.január 01. napjátÓl (+1 fó konyhai kisegító)
és az azt kÖvetó évek kÖ|tségvetésének terhére
elózetes kÖtelezettséget vállal 1 '9I7 .024'-FÍ'
Összegben, melynek fedezete az tnkormányzat saját
és adÓbevételei

ą1 osR Ô

kÖtelezó feladat

2018. év

2016. j nius 4' napjáĺa tÖÍténelmi emlékhe\
kialakítására

3l 958.0

kapacitasbóvítés céljábÓl tij Idós Klub mríkÖdtetést
JSZSZGYK telepheyeként a Pa|otanegyedben.

kÖtelezó feladat

I 0l 6.C

3 I 958.0

34 695.C

1016.0

kÖtelezö feladat

dtintés

134l20I5.(vI'04.) sz.Kt.határozat

14 695 0

I 01

kÖtelezó feladat

t7 716.Ą

6.C

|55 /2015'(vI,25.) sz,Kt.határozat

34 695.C

3'.7 716.4

6 521.C

e|óterjesztés
3.sz.me||éklet

e-Ft-ban

l 64/20| 5'(vI.25') sz.Kt.határozat

\'7'.11.6.4

Ô

I

52t.0

91'7.4

185/20t5'(VI.25.) sz.Kt.határozat szolgáltatÓváltás miajt a

kttelezettségvállalás Összege mÓdosult, j szolgáltatÓ díja az infláciÓ
mértékével évente változik

ĺ 83 l20 | 5'(v |'f 5)sz.Kt. határozat

6 sft.c

t9 l7 ( r 917.0

158/20l5.(vi.25.)sz'Kt.határozat kÖltsége még nem ismert, sszel
meN tesfĺllefre

| 85 1201 5' (y I.f5. )sz. Kt.h atározat

l 86/201 5.(VI.25.)sz.Kt'határozat, javaslat, kÖltsége még nem

269 l20I 5' (XI. 03') sz. Kt.határozat
ismert



a polgárór egyestllet tagjai részére adományozhatÓ

,,Az Ev JÓzsefuaros Rendvédelmi Munkatáľsď'
elismeró szakmai kitĺlntetés miatt.

Fe|adat megnevezése

az Onkormányzat 20 l 6. j anuaľ 1, _ f0 19. decembeĺ
31.-ig városmarketing tevékenységre évenként
nettÓ 20.000'0 e Ft - 4 évre Összesen bruttÓ
101.600'0 e Ft - Összegig, elózetes kÖtelezettséget
w4||ąl /II.I\T 7ŕ\
az onkormányzat 2015' oktÓber l. napjátÓl a

Polgármesteri Hivatal takaĺítási feladataiľa JGK Zrt
vel kíván szerzödést kÖtni, 2020. szeptember 30-ig
tart. Az elŐzetes kÖtelezettségvállalas Összege
évenként hnlff 14 Q41 ) eE'+

az UnkoÍmányzat z016. Janufu ol-jétŐl 20l6.
december 3l-ig terjedŐ idószakrą JÓzsefuáros

kÖzterĺlletein a park.és fasorfenntartási
munkálatokhoz bruttÓ 95.250,0 e Ft Összegben
e|o7etes kŕlfele7eftséoet válIa| /IGK 7RT \

feladat besorolása

JÓzsefvárosi onkormányzat 2016-2018. évre e|ózetes k telezettségvá||a|ások

JEB létszámbóvĺilése miatt az Önkormányzat tartÓs

miĺkÖdési kÖtelezettséget vállal, mely 2016. évtól
megkÖzelítóleg évenként 2.448,0 e Ft Összegetjelent

Ttmö u.16. sz.táfsasház e|idegenítés, eredményes
értékesítés esetén a JGK zÍt, Megbízási
díja,eredménytelen pá|yázat esetén a
Vagyongazdálkodasi szeĺzódés szerinti hirdetési
kŕ!hséqeinek meqféríféŚe

Önként vállalt feladat

2016. év

az onkormányzat vagyonbiztosĺtásába bevont
vagyoni elemek kÖrét bóvíti a téľÍigyelö-
kamerákkal, a parko|Ó Órákkal, és 20|6.2017-2018.
évre vagyonbiztosításra Összesen 90.000,0 e Ft -
évente 30.000,0 e Ft tsszegben melynek fedezetéĺil
az Önkormányzat saját bevételeit és adÓbevételeit

kÖtelezŐ feladat

2017, év

100.0

az UJ lelekl terl Placon karbantartásrą
kártevtiirtásra, valamint tiizoltÓ kész lékek és

berendezések feltllvizsgálatáĺa 5 éves idótaĺtamĺą
2016-tÓ| 2020-ig' évenként bruttő 3.647 ,4 e Ft.ra ,

melynek fedezete a piac saját bevételét és az
Ôn|rnm4nrlzqt q/tÁhellÁfeIei

kÖtelezö feladat

2018. év

25 400.0

100.c

kÖtelezŐ feladat

t4 94t.2

25 400.C

\)U\

100.0

95 250.0

I89/f015,(vI'f5.) sz.Kt.határozat kitihtetések bóvítése

14 941.2

f5 400.0

kÖtelezó feladat

f 448.(

dłintés

9s 250.C

t4 941.2

I93 /201 5'(Ix. 17'.)sz.Kt.határozat

2 000.(

kÖte|ezó feladat

f 448.C

9s 250.0

193 lfĺI 5,(IX' 17..)sz.Kt. határozat

2 448.0

e|óterjesztés
3'sz'me||ékIet

e-Ft-ban

?o 000 0

0.c

|93 1201 5.(|x.|7..)sz.Kt'határozaÍ

?0 nÔn 0

00

I 647.4

L93 /201 5.aX'17..)sz.Kt. határozaĺ

ą0 Ôno 0

|9 4/f01 5,(|X' |7.')sz.Kt.határozat

3 647.Ą

220/2015 ' (X.22,) sz' Kt. Határozat

3 647,4

f20l20I5. (X.22') sz. Kt. Határozat

,j.,,,ĺ



a JÓzsefuáros KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt. ĺészéĺt
20l6. évre kÖzbeszerzési eljárás megindításáfio:
órzési feladatokra bruttÓ 31.369,0 e Ft-ra, melyneli
fedezetétt| az Önkormányzat adÓbevételeit és sajá
bevételeitjelÖli meg.

Fe|adat megnevezése

a JlzsetÝáros KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt, részéĺe
f0|6' évre kÖzbeszerzési eljárás megindításáboz a

JÓzsefrárosi Újság nyomdai kÖltségére bĺuttÓ
49.000'0 e Ft.ra, melynek fedezetéĺrl az
tnkormányzat adÓbevételeit és saját bevételeit jeloli

onkormányzat taÍtÓs miikÖdési kÖtelezettségeÍ
vá||a| a Józsefuaĺos KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt.
gépjármíiparkjanak fenntartásáÍą mĺĺkÖdtetésére
évenként bruttÓ 1.000,0 e Ft Összegben, melynek
fedezetétil az Önkormányzat adÓbevételeit és saját
hevéfe|eif ieltt|i meo

feladat besoľoIása

JÓzsefvárosi onkormányzat 2016-20l8. évre elözetes kiitelezettségvállalások

a ľolgaÍÍnestefl ľtlvatal Kozterĺllet-Iel gyeletl
feladatainak etlátásához sztlkséges gépjármtivek
elszállítasra vonatkozÓ 5 éves idótartamri
kÖzbeszerzési eljárás megindítása érdekében
elózetes kÖtelezeÍĺséget vállal évenként bľuttő
5.175'0 e Ft Összegben, 5 évre 25'875,0 e Ft,
melynek fedezetéiil a KÖzterĺllet.felugyelet
tevékenységébol képzódŐ kÖzhatalmi és
czn|oá|ŕąf Áci hF\IA+é|é|.FÍ ip|ltli ...

kÖtelezti fe|adat

20|6. év

Önként

a JózsetÝfuosi onkormányzat tlzemeltetésében lévŐ
általános iskolákban hatrĺrozatlan idóľe ballonos
ivÓvizet biztosĺt 20l5. november l-jétól 20l5. évre
334,0 e Ft' 2016' évtöl évente 2.000,0 e Ft
Összegben, melyet a JGK ZrÍ'. ré,szére a
kozszolgáltatási szerzódésén belĺil kompenzáciÓ,
tĄfr^aąłĄF fnĺmĄiĄh.ąĺ ĄtąÄ

vállalt feladat

20|7. év

Önként

3 1 369.0

elózetes kÖtelezettséget vállal Önkormányzati
szinten 255 fó kÖzfoglalkoztatott 2015. december
l. - 2016' február 29. kÖzÖtti idószakban tÖrténö
foglalkoztatasaĺa és annak bér, és jáĺulékainak
ćinrészére ŕ| 5ol".l melvnek ŕ!ŚŚ7eqe I l 000 fl e F.Ý

vállalt feladat

2018. év

49 000.0

kÖtelezó feladat

\š)

1 000

onként vállalt feladat

0

d ntés

220/2015, (X,22.) sz' Kt. Határozat

1 000.c

kÖtelezó feladat

5 T7 5.0

ff0lf0|5 ' (X'fZ') sz. Kt. Határozat

I 000.0

5 175.C

2 000.0

e|óterjesztés
3.sz'me||éklet

e-Ftban

220/2015. (X.22') sz. Kt. Határozat

5 175.0

l1 000.(

2 000.0

220lf015' (X.22.) sz' Kt' Határozat

2 000.0

0.0

f20l20|5 ' (X'22,\ sz' Kt' Határozat

00

220/2015 ' (X'22') sz' Kt. Határozat

Juĺ



az onkormányzat tulajdonában lévó használt MEU-
862 foľgalmi rendszám gépjármiivet a JÓzsefuáros
KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt' részére ingyenesen
tizemben tartÓi használatba adja határozaÍ|an idtĺre,
a JÓzsefráros KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt.
támogatásáĺa, azon be|ĺll a gépjármÍĺ fenntartására
évenként 872,0 e Ft Összegben taĺtÓs miikÖdési
elózetes kÖtelezettséget vállal, melynek fedezetéĺrl
az Önkormányzat saját bevételét és adÓbevételeit
ieltlli meo

Feladat megnevezése

a JĎZSZUYt( uYAu-ban a Jogszabälyoan
meghatalozott napi ÖtszÖri étkezés kÖzill a reggelit,
tízÓrait és uzsonnát az intézmény által vásárolt
élelmiszenel biĺosítja melyre az Önkormányza'|
tartÓs kÖtelezettséget vállal évente 760 e Fl
ł.|sszeghen

feladat besoro|ása

JÓzsefvárosi Önkoľmányzat 20r6-2018. évre e|Őzetes kiitelezettségvállalások

JsZsZUYK Ertelml ľogyatéKosoK NapKÖz|

otthonában a reggelit az inÍézmény által vĺĺsáĺolĺ
élelmiszenel biĺosítja, melyre az Önkormányzal
tartÓs kÖtelezettséget vállal évente 764 e F|
ł1cszeohen ftáfi^o^t^<vénł l l4ou1-o? ním'\

2016' éyre vonatkozÓan helyiségbérleti szerzódést
kÖt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi. és

Allamtudományi Karával a Budapest, V[I' kertllet

Szentkirályi u. f6, sz' a|atti, fbldszinti 450 m2

alapterttletĺi tomacsarnok bérletére vonatkozóan, az
Önkormányzat fenntartásában lévó NapľaforgÓ
Egyesített óvoda Óvodásainak testnevelési
foglalkozasa céljábÓl bruttÓ I.200,0 e Ft bérleti díj
Összegben 2016. december 3 l -ig.

Önként vállalt feladat

2016. év f0|7. év

LěJ9.lLvLr Dwlv

kÖltségvetésében elózetes kÖtelezettséget vállal
mindÖsszesen 2.355,l e Ft Összegben, melyból a

Horánszky utcai bÖlcs de bérleti dĺjra 20 1 6. január
|' _f0I6' december 31. idószakra bruttÓ 1.395,0 e

Ft Összes. az ételhulladék elszállítására 960.1 e Ft.

kÖtelezó feladat

201E. év

Önként vállalt fe|adaÍ

a Polgármesteri Hivatal kÖltségvetésének terhért
tartÓs kÖtelezettséget vállal borítékolÓ céÍ
kaĺbantaĺtasára évente 153,0 e Ft Összegben Ź

12201-O), cimen

P.1) O

N
T*

872.O

760.0

kttelezŐ feladat

764

dtintés

872,O

760,0

c

220/f015. (X'Lf ') sz, Kt. Határozat

kÖtelezó feladat

764 0

760.O

kÖtelezó feladal

| ?nn0

764

229ĺ2015. (X'22.) sz' Kt. határozat

e|óterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ftban

c

n0

229/f015. (X,ff') sz, Kt. határozat

I 53.C

Ô0

no

f48 l20| 5, (XII.03.) sz'Kt.határozat

1 53.(

no

1 53.C

248l20|5, (XII.03.) sz.Kt.határozat

f48ĺ20|5' (XII'03.) sz.Kt.hatarozat

,i"l



a Polgármesteri Hivatal élóerós biztonsági
őľzésének Óradíját 70 Ft+Áfď Ía ddjal megemeli
2015. december 15. napjátÓl, melyre tartÓs
kÖtelezettséget vállal, évente br. 2.300,0 e Ft
iisszeshen a |)')'o|-o1 a'ímen

Fe|adat megnevezése

a jegyzoi hatáskÖrbe soro|t ál|atvédelmi hatÓsági

feladatok ellátasához szĺikséges (pl.: szakállatorvosi
kÖzremĺĺkÖdés, állattartĺĺssal kapcsolatos állatorvosi
véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni
vizsgálatok) hatÓsági állatorvosi kÖzremiikÖdési
feladatok ellátására, évente 1.500,0 e Ft Összegben a

12103 címen.

a Polgĺĺľmesteri Hivatal kÖltségvetésének terhére

taÍtÓs kÖtelezettséget vállal Áfa tanácsadás,
munkajogi tanácsadás, jogi konzultáciÓs feladatok,
a gazdasági táĺsaságok és a kÖltségvetési szervek
honlapjának felĺilvizsgálata, az elektronikus
informáciÓbiztonságárÓl szÓlÓ jogszabályokban
meghatĺíľozott feladatok ellátására a |220|-03
címen évente 17.000'0 e Ft Összegben,

fe|adat besoľo|ása

Jőzsefvárosi tnkormányzat 2016-2018. évľe e|özetes kłitelezettségválIalások

kÖtelezó feladat

l Polgiá'rmesteri Hivatal kÖltségvetésének terhére
:artÓs kÖtelezsttséget vállal a nemzetiségi
)nkormányzatokkal kapcsolatos feladatok eIlátására

- kÖtelezó feladat - a Iff0I.04 címen évęnte
ł l 14 Ô e Ff ł\c(7éohéň

2016. év

államigazgatási feladat

az onkormányzat kÖltségvetésének terhére tartÓs

kÖtelezettséget vállal kÖzbeszerzési' jogi tanácsadási
feladatokra, az Önkormányzati kÖnywizsgálatra,
általános jogi tanácsadás, peren kívĺili és peres

eljárásban teljes kÖríi jogi képviselet, a képviseló.
test leti ĺilések onJine kÖzvetítése feladatokra - a

11706-02 címen évente kotelezó feladatként 7.700,0
e Ft Összegben, Önként vá|lalt feladatként 18.000,0 e

Ft Összegben.

20Í7, év

2 300.0

Önként vállalt feladat

2018. év

Önkormányzat elfogadja a Hajléktalanokért
KÖzalapítvány 1 db Suzuki sx4 l.6 GLX típusri
személygépkocsi határozatlan idejrĺ ingyenes
használatra vonatkozÓ felajánlását, a JSZSZGYK-
nak a LÉLEK-Programmal kapcsolatos feladatainak
ellátásárą 40l0l cĺmen 2016' évĺe 920,0 e Ft
lsszegre, 20|7, évtb| évente 630,0 e Ft Összegre.

2 300.0

I s00.0

kÖtelezó feladat

l-)
c<5

2 300.0

I s00.0

kÖtelez feladat,
Önként vállalt feladatok

t7 000.0

248/f01 5, (XII.03') sz'Kt.hatáĺoza|

dłintés

l s00.0

8

t7 000 0

I t 4.C

f48 lf01 5, (XII.03.) sz.Kt.határozat

Önként vállalt feladat

8 114"0

17 000.(

e|óterjesztés
3.sz.mel|ékIet

e-Ft-ban

25 700.C

248/f01 5, äII. 03') sz.Kt.határozat

8 I 4.Ĺ

25 700

248/f01 5, (XII. 03') sz.Kt.határozat

0

otn o

f5 700.t

630 0

248/201 5. (xII. 03.) sz.Kt.hatáľozal

630.0

f48 l20I5' (XII. 03.) sz.Kt.határozal

Jłĺ
12



a BÓkay utca fel jítására 2016. évre elózetes
kÖtelezettséget vállal 60.000,0 e Ft Összegben az
onkormányzat kÖltségvetésének terhére a 11601
ctmen.

Feladat megnevezése

a Blaha LuJza tér telÚJítása érdekében Öt|eÍpźllyázat
el készítésére 2016. évĺe elózetes kÖtelezettséget

vállal 15.000'0 e Ft Összegben, valamint az utak
tervezésének kÖltségére l0.000'0 e Ft Összegben az
Önkormányzat kÖltségvetésének terhére a 11605
nímén

MNPIII program keretében folytatÓdnak a soft
tevékenységek, nonprofit szolgáltatÓ iľodák
kijelÖlése, kÖztertileti építmények JszszGYK
térítésmentes haszná|atba adása 2016. 01.01.-
f0I6.|2'31,.'a hatáĺozatban foglaltak fedezetére

elozetes kttelezettséget vállal a JSZSZGYK
kÖltségvetésében a 40102 címen 2016. évre
74'998'4 eFt,20|7 ' évre3'632,2 e Ft Összegben, az
onkormányzat kÖltségvetésében a 11805 címen a
JK NonproÍit Zrt. támogatźsaként 18.916,5 e Ft
Összegben az Önkormányzati saját bevételek terhére.

fe|adat besoroIása

Jőzsefvárosi onkoľmányzat 2016-2018. évre elózetes kiitelezettségvállalások

Önként vállalt feladat

a JÓzsefuáĺosi Gyermekek Üdultetéséért KÖzhasznli
Nonprofit Kft., a JÓzsefuáĺos KÖzbiaonságáért és

KÖztisztas ágáérÍ. S zol gáltatÓ Egyszemélyes
Nonprofit Kft. jogutÓdlassal tÖrténó megsz nése és
a JÓzsefuáĺos KÖzÖsségeiért Nonprofrt Zrt'.be
beolvadfu tárgyában a beolvadással kapcsolatban
kÖnywizsgálatára és arrÓl kÖnyvvizsgálÓi
vélemények kibocsátásáĺa KÖnywizsgálÓ: ZsÓvár
Beatrix megbízasi díjara. 11502 címen

Önként válIa|t feladal

20L6. év 20|7. év

60 000.c

onkormányzat eltátási szerzódést kÖt aj

Emberbaĺát Alapítvánnyal 2016. évre 5 ft
Budapest Fóváros VIII. kertlleti állandÓ vag1
tartÓzkodási hellyel rendelkezó férf
szenvedélybeteg részéÍe bentlakásos féróhe\
biztosításáĺa az A|apítvány Alkohol.
DrogrehabilitáciÓs Intézetében, melyre 2.964,0 e Ft.
ot biztosít.l130l címen 20l5-ben tervezett KEI
mtikodése e|őjrányzat szabad maradványa terhére.

Önként vállalt feladat

2018. év

25 000.0

0.0 00

Önként vállalt feladat

0.0

93 914.9

248 l20I 5' ĺXII.03.) sz.Kt. határozat

0.0

dtintés

248 /f01 5. (xII. 03.) sz.Kt.határozat

Önként vállalt feladat

3 632.2

1245.0

e|őterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

00

f50 1201 5, (XII.03.) sz.Kt.határozat

) s640

261 ĺ20 | 5' (XII'03.) sz'Kt.határozat

00 oí)

f7 2 lfI I 5' (xII. 03. ) sz.Kt'hatáÍ ozat

,j',ł



Az á|dozattźt v á|ĺis megelózése, áldozatsegítés''
címii, TAMoP -5.6.l.C-l l/1. kÓdszám
pźl|yázathoz kapcsolÓdÓ 3 éves fenntartasi id szakra
. 20l5. március 1-tól 2018. február28-ig - vállalt
évi bruttÓ l.000 e Ft Összeget 20l6. évtŐl a
JÓzsefuárosi Esvesített BÖlcsódék kÖltsésvetésében

F.eladat megnevezése

az Önkormányzati városrehabilitáciÓs és

városfejlesztési feladatokat 2016. januáĺ l.jétól a

Rév8 Zrt' litján |átja e|.az onkormányzat
kÖltségvetésének terhére taÍtÓs kÖte|ezettséget vállal
2016. évre 108.142'l e Ft Összegben, 20117.tÍ5I2020
ig évente |19,642,2 e Ft Összegben az
Ć\nknmĄnwząt <aiáf hcwéfatei tcrhÉ'ra

a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
átszervezéséból adÓdÓ Polgármesteri Hivatalt érintó
személyi kiadásokĺa (felmentés, végkielégítés)
elózetes kÖtelezettséget vállal 2016. évre a |2202
cimen 3.592,3 e Ft Összegben az Ónkormźtnyzati
cei4f hAĺ/ÁrÁlAL +AŕhÁŕA

feIadat besoľoIása

JÓzsefvárosi Önkormányzat 2016-20ĺ . évľe etózetes k telezettségváIlaIások

sszesen

Önként vállalt feladat

2016. év

Önként vál|alt feladat

20|7. év

Önként vá[lalt feladat

1 000.0

2018. év

1 000.0

108 142.1

b)
f-

tr9 642.2

4 092 242.1

0.0

3 592.3

37 5 /201 I' (1X. 1 5.) sz.Kt.haÍ'ározat; 273 /f015.(XII.03.)
sz.Kt'határozat

dłintés

I 19 642.2

t 068 8q4.6
0.0

f7 7 /20I 5. (XII.03.) sz.Kt'határozat

3 006 806.6

00

e|óterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

27 7 1201 5' fiII. 03.) sz.Kt.határozat



Józsefváľosi Önkormányzat 20t6. évi költségvetés becsült köaetett támogatásainak bemutatása etôterj€sztés
4.sz.mel|ék|et€

eFt-ban

Sorszám Bevéte|i jogcím 2015. évi teljesítés fo|6. év teruezett

kłitelező
feladat

önként
vállalt

kötelező
feladat

önként Yá||alt
feladat

]llátottak térítési díiának eleneedése 341 45 92 l0 54!

2 ]llátottak méltmvossáqi alaDon történő e|ensedése o/l 70(

3 ]llátottak e

-akosság részére lakásépítéshez nvúitott kölcsön elensedése

2 -akosság ĺészére lakásfe|úiĺtáshoz nvúitott kölcsön elensedésę

5 épíEnény adóból biaosított kedveaénY mentesség ł

o ... ... ... ....-ból biztosíton kedve

7 .. '. ' '. ' .. '.-bóI biaosított kedvel

3 ]éoiámű adóból biztosított kędvenénv

a jépiámű adóból biztosított mentessés

o ]elvisécek hasaosítása után kedveaénv mentessés

l0 ]sztözök hasaosítása után kedvenénv mentessés

]wéb ked

lt igyéb köIcsön elengedése

t2 jonclnoki lakás lakbér kedvenényę

t3 s elensedése

5. óaerület foslalási díielenscdések 525 00(

t4 ,akásbérleti díikedveménv

l5 lelüsécbérleti díikedveménv 46 28(

l6 ]Iidcsenítéssel kapcsolatos kedveménv 5l3ll 60 00(

6.

ÍrgyEnęs szolgatatas' ęsaoz ot4osllas( JozsęľÜosl Nozossegr Eu mgyenes
;rcIgáltat6ai nélkül) 421
)ssz6en 4 08r 55 52( 6t7 9ll 74 3Zl
nind összesen 59 ól 692 23

3t

ę-.:
_-rji\<:



Kti|tsésvetési..tá,itrđEäiĺśok". ': ^ . .'....l i:u.i]:'.'.l''-.'.......''.- 
:

A HELYI ONKORMANYZATOK ALTALANOS
uÚrolÉsÉľnx És ÁcłzaľI FELADATAINAK
ľÁvĺocłrÁsł

Megnevezés

Önkoľmánvzati hivatal mĺikiidési támogatása
- elismert |étszám
TeIenii|ésĺizemeltetés tám opatása

z ldfelület
- kÖzviláeatás
- k zutak fenntartása
- egyéb Önkormányzati feladatok/2015. évi decemberi
bérkomoenzáciÓ

Jőzsefváľosi Onkoľmányzat 20t6. évi mĺiktidési támo gatása és adőbevétele

Üoolonelyi fe|adatok támogatása

mutatĺíszám

ovodapedagĺígusok és az Óvodapedagőgosuk neveló
munkáiát kiizvetlenÍi| sesítók bértámosatása
ovodanedasősus
- ęlismert ÓvodanedasÓsus elismeľt |étszáma

1.':jľĘffi|

- gveľemeklétszám

łĺsszeg Ft-ban

- elismert y ezetöi létszám
- vezeÍoi k telezö őraszám

tÖbblet |étszám
- elismeľt |étszámra bértámosatás

1789 557 919

- ÓvodapedagÓgusok pÓtlÓlagos támogatása szeptemberi
bérvá|toztls miatt 2|612017. nevelési évľe

120.0

łisszeg e Ft-ban

o-0

- kiegészító támogatás minŐSítéSból adÓdÓ

tobbletkiadásokhoz

0 .0

43 746 140

0.0

alapf oko zatw vé szetts é etĺ

43 746 140

mesterfokozatu vé szettsé sĺj

0.0

kedveznényból adÓdÓ

. ..,".';,'1t. "tlt
; .'i'. i; 1r., r:,:*],i

:;:l 

;t' , ..,, 
ii tiii

I 789 558

0,0

Il'kategÓriába sorolt 2015. évben megszerzett minósítés

(tr

2015. évi lakossásszám:72,699 fo

Neveló munkát seeítók

0'0

0

4 123 182

ľšffi
tľl]l..I^łi8. 7'CI.

|.ĺĺĺlt1i.i*}]'t{.Ť$lł ľlij].ia.:..:.r].'... j

0

43 746
43'.746

0

adőeró képesség beszámítása nélkÍil 549.737 eFt
tÖrvénvben meshatározott szabálvok. képletek alapián számított

0

122.8

0

adőeľókénessés beszámítása nélkii| 23 4.397 e Ft

1408.0

megiegyzés

0
0

848 636 710

I,r

18.0

0

4 r23

r,,,;,Lll,i.. i:: r:.,:,,, ,r

:'l:.'.':.'ĺjj j,
:li;]fi. ji;11:.r'.i; .L:.. ,.1 .1: .:. 

" 
11

l.;' :|:..;, ;,]:,q.'::,,1::, lf ) l

eloterjesztés 5. melléklet
ę/Ft-ban

5?

0 1,5 SFt/adríforint adÓeróképesség beszámítása nélkiil300.303 e Ft

848 637

529 022 400

30.0

átlag gyeľmeklétszámľa jutÓ támogatás sszege 48.418 Ft/fólhő

4 298 000

2^0

13,0

t5 595 640

529 022

I 964 730

4 576 000

4 298

ls s96
1 96s

4 5',76

J',J



- elismert Iétszáma
- Óvodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 fót 1 fo
- daika csopoľtonként l fó
- pedagÓgiai asszisztens 3 csoportonként 1
. ęlismert létszámĺ a bértámo satás
ovodai mĺikiidtetési támosatás

Megnevezés

- gyermekek teljes idejĺĺ Óvodai nevelése
gyermeklétszám
- mtĺk dési támosatás
Kiiznevelési intézmények miĺkiidtetéséhez kapcsolÓdÓ
támosatás

Jőzsefváľosi onkoľmány zat 20|6. évi mĺĺkiidési támogatása és adőbevétele

Egyes iłivedelempÓtlÓ támosatások kiepészítése
- rendszeres szociális segély
- normatív lakásfenntratási támosatá
- adÓsságcsÖkkentési támosatás

fd

- adÓsságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolÓdÓ
lakásfenntartási támosatás

mutatőszám

- foslalkoztatást helvęttesító támosatás
- kárpőtlás
te|epĺilési iinkoľmányzatok szociá|is fe|adatainak
egyéb támogatása

100, 1
J

11.0

ässzeg Ft-ban

Egyes szociális és gyermekjőléti feladatok támogatása

67.0
zz.3

- család és svermekiÓléti szolsá

0.0

- család és eyeľmekiÓléti kÖzpo

s

1408,0

- gyermekétk eztetés támosatása

tisszeg e Ft-ban

ebból ęlismert dolosozÓk béľtámosatása

Ili. _ ),: r)\:i:Ii,:r'll
ď:l*ii::]]:: ii]];: : ]:

0

180 540 000

0.0

rászorulÓ gyermekek intézményen kívĺili sziinidei
étkęztetésének támogatása

0'0

ĺizemeltetési támosatása

- szociális étkeztetés

112 640 000

- házi sesítsésnuiitás
- idóskoruak nappali ellátása

0

ts

lat

0

4 978 000

- fogyatékos személyek nappali ellátása

nt

0.c

180 540

0.0
0.0

11 700 000

0,c

t -'. .i,,L t:,.,.i";:-:'.'....ir

.,'r ,;;1-rttg-!p2
. .' .'-''a ,,.-:.t.. 1'itr .:'I t't:\-t. i

ttz 640

0

0.0
0.0

4 978

I 000 000

egv gvermekre iutÓ támosatás 70000.Ft/év

0

megJegyzes

2 700 000

0

iskolai épiiletek fenntartása, mĺĺkiidtetése

eloteľjesĺés 5. melléklet
e/Ft-ban

11 700

0

75s 827 907

0

0

9 000

62.5

0

27 450 000

2 70C

27 450 000

101 1 ,0

l0l 918 400

0

233 461 217

58
252.0

.0

755 828

0 adőeľóképesség beszámĺtása után nincs támogatás

19.0

9 097 200

27 4s0

55 968 960

f7 4s0

8 410 000
27 468 000

101 918

9 500 000

233 461

9 09',7

55 969
8 410

2',7 468
9 500



-pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
- hailéktalanok nappali intézĺrényi ellátása
- gyermekek napkÖzbeni ellátása bolcsóde
ebból nem hátránvos helvzettĺ. nem

Megnevezés

hátránvos helvzetrĺ^ nem fosvatékos

halmozottan hátľányos he|yzetí nem fogyatékos

- kiegészító támogatás a bÖlcsódében foglalkoztatoťt
felsofoku végzettségiĺ kisgyermeknevelok béréhez

foevatékos

- hailéktalanok átmeneti intézménv
Telepĺilési nkormányzatok által idósek átmeneti és

taľtÓs, valamint hajléktalan szemé|yek ľészéľe
ny jtott tartÓs szociális szakosított e|látási fe|adatok
támopatása

Jőzsefváľosi onkoľmány zat 20|6, évi míiktidési támogatása és adőbevétele

fosvaté

- idŐskoruak sonďozóháza ellátottak száma

kos

- intéanényvezętoi és segító munkatársak létszáma és

béľtámosatása

mutatőszám

- intéanénvi iizemeltetési támosatás
. pvermekek átmeneti otthona
- intéanényvezetói és segító munkatársak létszáma és

bértámosatása

I

48. 0

sszeg Ft-ban

intézménvi tizemeltetéSi támo gatás

0.0

u1l

378.0

Kiinyvtáľi kiizmĺívelódési és mrĺzeumi feladatok
Í moocÍÁsq

16.0

t4 880 000

1UEI!ĎIt,l\Il
i.łł*'*ilłĄľi{

Kiemelt minósítésĺÍ szĺnházmĺĺvészeti szervezetek
támogatása ( mĺĺvészeti 27000eFt' Iétesítmény-
eazdáIkodási cé| miíktidési támosatás 18000eFt)

1 1,0

186 769 800

ässzeg e Ft-ban

4 .0

KOLTSEGVETESI TAMOGATASOK OSSZESEN

0

8 300 880

24,0

ADOBEVETELEK :

5 978 610

. ipanĺzési adÓ

. építményadÓ

2 964 600

14 880

fiľz"{[p*&:.Iĺ.'.Ę'..Ę
Ü'[.li.{].ndn/ĺČĺiŕÍ^:ma!š;Ä4i

- telekadÓ

36 210 240

. idesenforsalmi adÓ

u-
N

186 770

0

- kommunális ađő

2t.c

I 301

5 979

46 466320

6,C

0

2 965

9.0

:ĺt.s.']i''{i1i:''ĺž

36 210

:,

f,0

Is 636 240

megiegyzés

L7 676 420

0

46 46Á

72699,0

eloterjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

s 212 080

7 94r s80

: ...l I

ls 636

t7 676

29 079 600

ł.ił

ť!:.]

45 000 000

0.0

s 21f

1:í

0.0

7 942

89

0.0

0.0

551 919

:i;"^':

'081)

0.0

0

29 080

45 000

0

..jĺÝ89.558

400Ft/fölév

0

0

0

4 r43 741
2 280 000

0

45 000

forrásmesosZtás

210 000
t5 000

fi'
ďąé



- sépiármlĺadÓ
. késedelmi pÓtIékok' mulasztási bírsáeok

MIND OSSZESEN

Megnevezés

Jőzsefváľosi onkormányzat 2016, évi míiktidési támogatása és adőbevétele

mutatőszám

0.0

ässzeg Ft-ban

0.0

0.c

tisszeg e Ft-ban

0

0

0

180 000
30 429

\-Fš9\

8 693 728

éves tervezett bevétel 40oÁ-a Önkormányzat forrása

ebbŐl ioaruzési 5'429 e FÍ

meglegyzes

eloterjesztés 5. melléklel
e/Ft-ban

,)-ĺ



kłjvetó 3 évľe várhatô łisszegéró|

helyi adÓbÓl származÓ bevétel

onkormanyzati vagyon és nkormányzatot
megilletó vagyoni értékiĺ jog értékesítésébtĺl és

hasznosításábÓl származÓ bevétel

JOGCIMEK

)sztalék, koncessziÓs dii és hozambevétel
targyl ęszKoz es mrmaTerlalrs JavaK' Íeszveny'
részesedés, vállalat értékesítéséböl, vagy
hŕ;t,6ŕiżÁ^iÁi Ál.Áĺ 6-Á#^-Á L.''Á+.t

lírsáe' pÓtlék és dí,ibevételek

<ezesséwállalással kaocsolatos mestériilések

Bevételek łisszesen

ZUI5. evl eľedetl

hitelek tÖrlesztése + vĺĺ{tÓ tÖrlesztés

6 446269

Kiadások sszesen

Vo-os arźnya

2015. évben e|fogadott tervek

eltérések 20|6. évi terv és 20l5. évi terv kozÖtt

f016' évi tervben CSP és a Terfort 3. insatlan
értkesítése

a 2016. évi magasabb bevéte|ek indok|ása:
- helyi adÓbevételek fizetésĺe kÖtelezettek

számanak emelkedéséböl, valamint a fizetési
hailandÓság iawlása
- ipanĺzési adÓbevételek alakulĺísa

- bérleti díjbevéte|ek beszedettségének alakulása

- elidegenítés fellendiilése

20l6.év

k zéptávrÍ terv

6 873 741

f 390 799

20Í7.év

7 148 691

0

3 956 43Ą

520233

0

2018.év

9 3s7 301

7

n

0

363

) 916 660

527 929

151

2019.év

0

ll 358 104

'7 s84 046

n

0

cš
.ď\

? 036 1q1

353/f011. (xII.30.) Korm.ĺendelęt 2. $ (1) atapjan

s38 488

2016.év

0

feltételezve, hogy a vállalkozások fellendtilnek

10 663 838

n

0

bérbeadas+értékesítésnél feltételezve, hogy 20|7, évÍo| az
ingatl aĺpiac valamennyiĺe fellendiil, valamint a 20 I 6, év i
cSP, Trefort u.3. értékesítés csokkentésével kalkulálva a

kÖvetkezó években
3 096 917

0

0

9 673 37f

| 684 732

I 058 903
625 829

549 257

MF"G.TF"GY7,F"S

f0I7.év

0

0

L0 948 602

0

0

560242

2018.év

0

0

tt 241 205

9 933 881 1020r 611

729 9s7 746 991

k zhatalmi bevételek nÖvekedésével számolva

0

0

20Í9,év

0

elóterjesztés

6./asz.meIléklete

0 kamat nélktil

0



Józsefvárosi onkormányzaĺ
elóteÍjesztés 6/a me|léklet

2o17-2ol9. évekre teNezett bevéte|i és kiadási e|őiřánvzatainak keřetszámai
ezel foÍintban

Kienlelt előiránvzaď rovát mepnevezése 1016. eredeti teP 2017. éy 20l8. év fo19. év
KIADA.S
M|]KoDEsI KlADÁsoK
Szemé| 504 4 0'7't f5s

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozájáruIási adó 1 06'1 22: I o99242 1 132 2t9 t66 t8(

Do|oci kiadások 6 432 2t2 6 900 534 6 969 539 1 03923
]llátottak Dćnzbcll iuttatá5a 2t3 891 213 891 213 891 f13 8rl
jryéb működési cé|ú kiadás 2341 253 2 434 998 2 459 344 2 483 941
níikódési cél és áłtalános taÍtalék 354 599 100 00c 100 000 13283t
tĺIJKoDEsI KIADÁsoK oss7,EsEN 14 586 450 t4 591 873 14 833 502 15 113 34(
łEI -HAI,M07,Ásr KrADÁsoK

tl 79 38(

]ľéb feIhalmozási kiadások 669 13t 500 00( 500 00( 500 00(
.elhalmozási 

cé|tartalék 3'11 840 377 84( 3'11 841 3'7't 84(
IELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN 3 304 229 2 044 09( 2 044 09( 2 044 091

KoLTsEGvETEsI KIÁDASoK
lsszFsFN t7 890 679 l6 635 963 t6477 592 17 157 43Á

BEVETEI,EK
|'ĺ| ]KoDEsI REvE.rEI.E|<
!,ĺűkódési célú támogatások államháztartáson

I 078 80i |40 31ś 3 203 ',l8l 3261 25C
(özhatalmi bevételęk 7 401 67( 7 69't'13-, 8 005 64( 83
\4űkodési bevételek 3 416 694 3 450 86t 3 445 3'7( 3 520223

úrjködési célú átvett DéEeszközök
102 0l! 0

vtŰKÖDÉsI BEVÉTELEK osszEsEN 13 999 18( M2AA97i l4 694201 15 113 346

t.-'ELHALMozÁsI BE\/ETELEK
ielhalmozási célú támogatások
i]I'mhá7t'ŕásôn heli1lrő| I 00(
noztIanok énékesítése I 500 00( I 500 00(

]ryéb tárryi eszközĺik értékesítése 0

lészesedések értékesítése és megszűntetéséhez
(aDcsolódó bevétęlek 0

5i célű átvett péEeszközÖk 56 59( t00 00( 1t000( 120 00(

FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK
osszEsEN I 963 851 I 600 00( l 610 00ĺ I 620 00(

KOLTSEGVETESI BEVETELEK
)sszEsEN ls 963 04i 1s 888 971 1630420i t6 733 346

FINANszÍRozÁsI MÚKoDÉsI
KIÁDÁsoK
Allmháataĺáson beltili megelólegezések
vissufizetése

F-'INÁNszÍRozÁsI FELEÁLMozÁsI
KIÁDÁsoK

losszúleiáratu hitelek. váltó töÍlesztése
FINANszIRozAsI KIÁDASoK
iŚe7FŚrN

F.INÁNSZIRozAsI MUKoDEsl
BEVÉTELEK I o42'13ź 369 14ŕ ĺ95 54(- 46251

\||amháztaĺáson belriLli megelólegezések
rissafizetése

iabad költségvetési mďadvány igénybevétęlę
975 22t 369 l 4ŕ 195 54! 4625

.eladattal teÍhelt koltségvetési mďadvány
génybevétele

67 5t4 0

.INÁNszIRozÁsI FELEÁLMozÁsI
]EVÉTELEK 884 898 3'17 84( 3',17 84( 3'1'1 840

sabad költségvętési mładvány igénybevétele

425 82( 0

FeIadattal terheIt költségvetési mďadvány
igénybevétęle

459 01' 371 A4( 371 A4( 171 A4(

FINANszIRozÄsI BE!'ETELEK
ÖsszEsEN 1 927 63Í 746 9A( 573 38i 424 091

KIADASOK MINDOSSZESEN
t7 490 67t t6 635 963 16477 59t |7 |57 43Á

BEVETELEK MINDOSSZESEN 17 490 674 t6 635 963 t6 477 59) t7 157 431 --"--7*?
Ř=3

37



^z ^ztkôvet 
3 évre várhatÓ łisszegéról

lelyi adÓbÓl származo bevéte|

)nkormányzati vagyon és ônkormányzatot
negilletó vagyoni értékti jog értékesítéséból és

tasmosításábÓ1 származÓ bevétel

JoGcÍMEK

lsztalék. koncessziÓs díi és hozambevétel
aÍgy| eszKoz es urrmatertalls Javak' reszveny,
.észesedés, vállalat értékesítéséból, vagy
rrirlątiłániÁł áhÁĺ ĺą Äm ął A Áa,,Ä+ 

^|

lírság, pÓtlék és díibevételek
(ezességvállalással kapcsolatos meetérii1ések

Bevéte|ek łisszesen:

lul5. evt ereoetl

titelek toĺlesaése + váltÓ t rlesztés

6 446269

Kiadások tisszesen

%-os aránya

20l5. évben elfoeadott tervek

eltérések 2016, évi terv és 2015. évi terv k z tt

2016. évi tervben CSP és a Terfort 3. insatlan
értkesítése

a 20|6. évi magasabb bevételek indoklása:
- helyi adÓbevételek fizetésre kÖtelezettek
számanak emelkedéséból, valamint a fizetési
hajlandÓság javulása
- iparíizési adÓbevételek alakulása

- bérleti díjbevételek beszedettségének alakulása

- elidegenítés fellendiilése

2016.év

6 873 741

2390 799

terv

2017.év

7 t48 691

0

3 956 434

520233

0

2018.év

9 357 301

7 363 151

0

0

2 9',16 66C

527 929

2019.év

0

11 3s8 104

tN)
ÔÖ

7 584 04(

0

0

3 036 t93

353/20I|. (XII.30.) Korm.rendelet 2. $ (1) alapján

538 488

2016.év

0

feltételezve' hogy a vállalkozások fellendiilnek

l0 663 838

o

0

béIbeadás+értékesítésnél feltételezve, hogy 2017 ' éĺĄo| az
ingatlanpiac valamennyire fellendiil, valamint a 20 I 6' évi
CSP, Tĺefort u.3' értékesĺtés csÖkkentésével kalkulálva a

k vetkezó években
t 096 9r7

0

0

9 673 372

| 684 732

I 058 903
625 829

549 257

2017.év

M H(,1.t ]t(,1YZlts

0

0

t0 948 602

0

0

560 ?4)

2018.év

0

0

11

9 933 881 10 201 61 I

'tf9 957 146 99r

241205

kÖzhatalmi bevételek nrivekedésével szárnolva

0

0

20Í9.év

0

e| teľjesztés

6.fu'sz'mel|éklete

0 kamat nélkiil
0



L, vaLLě,LL-ę/Ít.
rÁvĺocĺ.ľÁsr sZERZoDES

?.mely létrejött egyrészrőI a Budapest Főváros VIII. keľÍilet Józsefváľosi
Onkoľmá nyzat (a továbbiakban: Támogató)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám: 157357|5-2-42
ttjr.zsszáľr: 735715
statisztikai szźtm: 157357 15-84||-321-0l
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

másrészről a Józsefváros Kiizbiztonságáért Kőzalapítvány (a továbbiakban:
Támogatott)
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszálm: 18014606-I-42
nyi|v ántartási szám: I25 5
banksziímlaszám: 11708001-20337997
képviseli: Teszársz Károly elnök

együttesen a F,elek közĺitt az a|ulirott napon és helyen, az a|źlbbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményeio kiiriilményei

Tłĺmogatott kijelenti, hogy célja a k<izbiztonság javítása. A Támogatott ezen cé|ja
megvalósítása érdekében támogatja, segíti a kerületi ľendvédelmi szeľvek, és akozbinonság
javításált célzó civil szervezetek tevékenységét.

Támogató kijelenti azon szźlndékát, miszeľint annak éľdekében, hogy a Józsefuĺĺľosban élő és
dolgozó polgaľok biztonságérzete, valamint az é|ethez, a testi épséghez és a
vagyonbinonsághoz való joga minél szélesebb körben éľvényesülhessen, kívánatos' hogy a
keľĹilet valamennyi polgríranak, źů|am| társadalmi szervezetének, gazdá|kodó egységének,
váIlalkozőjának, valamint a civil szervezódéseknek az egyuttmfüödésén alapuló cselekvő
közremfücidése valósuljon meg.

A kijzbiztonsági koncepció céljainak megvalósulása érdekében minden olyan szetvezet és
szeméIy támogatásźra szfüség van, aki tenni akaľ a kerület kcizbiztonságarĺakjavításáéĺt és
megszilĺíĺditásáért.

Jelen szerződés célja Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuiíľos közrendjének,
kozbiaonsźryźnak, valamint köz- és lakossági javai védelmének fokozása.

A jelen szerzłĺđés szerinti célok elérése éľdekében Támogató a Támogatottnak a Képviselő-
testület ......12016. (II.04.) számuhatározata alapján 53.844.000 Ft, azaz otvenhárommillió-
nyo|cszźznegyvennégyezer foľint összegtĺ támogatást nyújt, melyből, 39.544.000 Ft működési
cé|u, 14.300.000 Ft felhalmozási cé|ű.

Ł-
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: ľ'elhalmozás cé| Működésĺ cél
A Közalapítvtny mfüĺjdési költségei (személyi és dologi
kiadás) 13 232 000 Ft

Eszkĺizbes zerzés kzáĺrńtástechnikai eszk<izĺik) 300 000 Ft
Közalaoítvĺínv tulai donában lévő lakások felúi ítasa 3 800 000 Ft
Kilza|apítvany tulajdonában lévő lakások kezeléséhez
kaocsolódó kĺiltsések 3 583 000 Ft
Támo gatás -B RFK _Katasztr őfavéde lem- Jó zs efu aro s i
Poleaľőľsée 14 000 000 Fr 4 400 000 Ft

''Józsefuĺĺľos Rendi ééľt'' kitĹintető címmel i aró i utalom 11 000 000 Ft
,,Az Ev Józsefuĺáľos Rendvédelmi Munkatarsď' kitiintető
címmel iáró iutalom 529 000 Ft

KözbinonsásiavításátcéJrzőfe|méľéskészítése 3 000 000 Ft

Mindiisszesén; 53 844:'000,'Ft

2. A.szerződés tárrya

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás cisszege mfüödési (személyi juttatásának,
dologi kiadásának) ťlnarĺszitozási célra és felhalmozási céLra fordÍtható, az alábbi támogatási
céloknak megfelelően:

3. A támogatás foľmája, tisszege, forrása
3.l. A Támogató a támogatásként biztosított cisszesen bruttó 53.844.000 Ft, azaz

ĺitvenharommillió-nyolcsztunegyvennégyezer forint <isszegíĺ tĺĺmogatást a Támogatott
felé két egyenlő részletben biztosítja, oly módon, hogy atźlmogatási összeg Yz-eđ részét a
je|en szeruődés minđkét Íé| áůtali a|źńrásatől szánított 5 napon belül, a támogatás
fennmaľadő Yz-ed részét 2016. július 1. napjáig utalja źt a Tźlmogatott 11170800l-
203 37 9 97 szální szźlmlźljźtra.

3.2. A támogatás formźtja: vissza nem térítendő tlámogatás.

3.3. A tźlmogatás forľása: Támogató költségvetése.

3.4.Támogatő kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghattlrozott támogatási cisszeg a
rendelkezésére á11.

4. A támogatás folyĺĎsítása
4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti ź.ŕtuta\źIssal teljesíti a Trĺmogatott jelen szerződés

3. 1 . pontj ában meghataro zottak szerint.

5. A támogatás felhasznáIásának szabályai
5.1. Tiímogatott a működési tźtmogatást kizáĺő|ag a jelen szerződésben meghatźrozott 2.

pontban meghatźnozott célľa használhatj a fel.

5.2. Felek ľögzítik, hogy a Támogató által nyijtott tźlmogatást a Támogatot1kizźrő|ag az I.
pontban megfogalmazott cé|jai megvalósítása érdekében, a 2. pontban meghatźrozott
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támogatási célból ađhatja tovább azza|, hogy elszámolási és beszámolási kötelezettség
mind a támogatott ktĺlső szervezeteket' mind a Támogatottat teľheli.

5.3. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja:
véghatárĺdeje:

2016. január 1.
2016. december 31.

A felhasználást dokumentáló szźĺriźk, sziámviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjának a felhaszntiźsi időszaknak megfelelő keltezésúnek kell lennie.

5.4. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattaľtó személyeket neveznek meg:

a Támogatő ńszérőI:

a Támogatottrészérő|: Teszńrsz Káľoly elntik
06t20-313-0202
teszarsz@gmaĺl.com

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség
6.1. A tlĺmogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasznźiását a Tĺĺmogató, atánogatás

fe|haszná|ásanak ellenőrzésére jogszabáLy tita| meghatźrozott szervek, a felhasználás
kezdő időpontjától a beszĺĺmoló benyujtásźtra a jelen szerződésben rögzített hatźridłĺt
követő 5 év elteltéig, bármikoľ, báľholellenőrizheti.

6.2. A Támogatott köteles a felhasználást dokumentáló szźmiźů<at, bizonylatokat,
szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogatő vagy egyéb ellenőľzésre jogosult szervek
által ellenőnzhető módon kezelni és nyilvantartaní' valamint a beszámoló benyújtasara a
je|en szerződésben rogzítetthatźridőtő| kezdődően a vonatkoző jogszabźůyi előírások
szerint megőľizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, az e||enotzéshez sztikséges
felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

6.3. A Támogatott a tĺímogatás felhasznźt|ásźről' legkésőbb 20Í7. január 31.ig kciteles
írásban szakmai zźlrő beszźtmolót és pérzagyi zźlrő e|szélmolást készíteni és átadni a
Támogató szakmailag illetékes szervezeti egysége (Polgármesteri Kabinet) részére.
A Támogatő részéroI a szakmai beszámoló és pénztigyi elszámolás elfogadásźna és a
teljesítés igazo|ásźra a polgármester jogosult jelen szerződés 6.5., pontjában feltüntetett
hatlíridőn belül.

6.4. A beszámolónak és az e|szttmolásnak a következőket kell tarta|maznia:
a) szakmai beszímoló : sza\<rnaí értékelés a támo gatźls célj ĺĺnak megvalósulásáról ;

b) pérungyí elszĺímolás: a felmerült ktiltségeknek a felhasználás jogcíme szerinti _ a
tiĺmogatás céljának megvalósu|áséůloz köthető - tételes felsoľolása, a felhasználási
idosza7<hoz igazodő, a Támogatott nevére sző|ő szélm|źk', bérjegyzékek, egyéb
számviteli és adóhatósági felhasmáiásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb
dokumentumok (megľendelő, szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést
igazo|ő dokumentumok _ bankkivonat, pétlztźtrbizonylat _ hitelesített másolatanak
benyújtásával, valamint a szźtm|źk és bizonylatok adataival megegyezően kitĺiltĺitt, a
je|en szerződés 1 . szźlmű mellékletét képező Elszámoló Lap benyuj tásźx a|.
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A Támogatott a felhaszná|ást dokumentáló ęredeti szám|ákra, bizonylatokľa, egyéb
okiratokra köteles ľáírni: ,,Budapest Főváros VIII. kerület JĺĎzsefuárosĺ
onkoľmányzat felré Ft (azaz . foľint) iisszegben
elszámolva, dátum, elniik a|áírása',. Nem magyarorczági ťlzetóeszkozben torténő
pénzugyi elszámolás esetén a szĺímlaĺisszesítőn a szźlm|a tárgyát magyat nyelven is,
tovźtbbá a szźlmla összegét a szźmIa teljesítése napján érvényes MNB
kozépátÍolyamán forintľa átszźmlitva is fel kell tiintetni.

6.5. A Támogatott a beszámolót és az e\szźlmolást úgy k<jteles elkészíteni, hogy az alkalmas
legyen a támogatás felhasználásanak részletes ellenőľzéséľe. A Tĺĺmogatő a beszámolót
és az e|szźlmolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon
belül dĺint annak elfogadásaľólvagy elutasításáról. A Támogató dtintéséről és az esetleg
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszaťrzetésének kötelezettségéril| a d<intéstől
számitott 10 napon belül írásban éľtesíti a Támogatottat. Ha a Tĺĺmogatott a
beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét hatĺáľidőre nem teljesíti vagy a
hatrĺľidőben benyújtott beszámoló, e|szźtmo|źts tartalma nem megfelelő vagy nem a jelen
szerződés I. sz. mellékletét képezo Elszámoló Lapnak megfelelően teljesíti, űgy a
Támogató 30 napos határidő megjelölésével írásban felszólítja aTétmogatottat a hiĺĺny
pőt|ásáła, melynek beérkezését kovetően 30 napon belül dĺjnt annak elfogadásaľól' Felek
ľögzítik, hogy a hianypótlás elmulasztása lehetetlenné teszi annak megállapítását,hogy a
támogatást a Támogatott ľendeltetésszeríien hasznáIta-e fel. A Támogatott tudomásul
veszi, hogy mindaddig, amíg ajelenszerződésben foglaltak szerint, teljes kĺinĺen el nem
számolt a ttlmogatás összegével, azonos célra újabb vagy további támogatásban nem
ľészesíthető.

6.6. Támogatott a felhasználás és az elszĺĺmolás hataridejének módosításĺĺľa iranyuló
kéľelmet írásban egy alkalommal kezdeményez|letí, melynek benýjtási hatarideje a
fe|haszná|ás hataľidejének módosítása esetében a szerződés 5.3. pontjában
meghattlrozott felhasználási határidő. Támogató a módosítást íľásban engedélyezheti.

6.7. A Támogatott köteles a költségvetési tamogatások lebonyolításában részt vevő és a
költségvetési támogatást ellenőľző szervezetekkel egyĺittmúkodru, az ellenőrzést végzo
szeľv képviselőit ellenőľzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, szźtmLźů<, a
megvalósítást igazo|ő okmlĺnyok, bizony|atok rendelkezésre bocsátásával, valamint a
ťlzikai teljesítés vizsgá|atában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogatő e|á.Jlrálsi, felmondási joga' a támogatás vĺsszafizetése
7.1. A Támogató a jelen szerzódéstől való elállásľa vagy a szerződés azonnalí hatá|ytl

felmondásĺĺľa j ogo sult, ha:
a) a Tĺímogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) aTźlmogatott a támogatásról szóló döntés taľtalmát érdemben befolyásoló valótlan,

hamis vagy megtévesztő adatot szo|gá|tatott vagy ilyen nyi|atkozatot tett
c) olyan körülmény meľĹil fel, vagy jut a Támogatő fudomásara, amely a|apján az

á||anhánartási törvény végrehajtásźlrő| sző|ő 368120|l. (XII. 31.) Korm. ľendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 76. $ (1) bekezdésében foglaltak szeľint nem köthető
támogatási szerző dés, v agy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadá|yba ütkĺizik vagy a jelen
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Tźmogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azza|
kapcsolatos jogszabályokból eľedő kĺjtelezettségeit, így különĺisen nem tesz eleget
ellenőrzéshĺľési kötelezettségének (az e|lenórzés soriĺn felróható magataľtásával az
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e||enotzó szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek k<jvetkeztében a támogatott
tevékenysé g szabttlyszerti megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

Đ a Támogatott a jelen szerzóďésben meghatározott vagy a szerzódés megkötésének
feltételeként jogszabály áIta| ę|őirtnyilatkozat bármelyikét visszavonj a'vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatźtrozott (rész)beszámoló,
(rész)elszámolás benyújtásának (pót)hataridejét elmulasztotta vagy a
(rész)beszámolőt, e|számolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogatő
nem fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan ktirülményrő| szerez
tudomást, amely a jelen szeruodés felmondását, illetve az attól való elállást
mega|apozza, aTámogató felftiggesztí atámogatźls folyósítását, és erľől aTámogatotĺat
írásban tź$ékoztatja.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem hasznźlt összeg maradt vissza, vagy el nem
fogadott elszĺĺmolás miatt visszaťĺzetési kötelezettség keletkezet1, ilgy azt a Tttmogatott
az elszámolási hataridőt kö'vető 15 napon beliil, egy összegben kĺjteles visszafizetni a
Tlĺmogató tészéte a Támogatő által meghatározott (10403387-00028570-00000000)
szám|ár a, a szerző désszám megj elĺilésével.

7.4. Amennyiben a Kedvezsnényezett a jelen szeľződésben meghatźnozott visszaťrzetési
kĺltelezettsége teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk.-ban
meghatźlr o zott ké sedelmi kamato t ťlzetni.

8. Eryéb ľendelkezések
8.1. A Támogatott ajelen szeľzódés a|áirásáva|

a) nyilatkozik arľól, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és

dokumenfumok teljes körÍĺek, valódiak és hitelesek;
b)tudomásul veszi, hogy nem kothető támogatási szerzőďés azza|, akivel szemben Ávr.

76. $-ban meghatźrozott feltételek valamelyike fennáll;
c)tudomásul veszi, hogy adőazonosító szémźt a Magyar Államkincstaľ és a Támogató

felhasználj tů< akonaĺtozás bekövetkezése tényének és összegének megismeľéséhez,
illetve a lejárt koú'artozások teljesítése éľdekében;

d)tudomásul veszi, hogy nem nffitható támogatás annak a szewezetnek, amely az e|őző
években a Támogató źita| azonos célľa biztosított költségvetésből nyújtott tiĺmogatás
fe|haszná|ásával a jogszabályban vagy a tźlmogatói okiratban vagy támogatási
szeruődésben foglalt ktitelezettségét megszegve még nem szĺĺmolt el;

e) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabźůyszeríjségét és a támogatás
ľendeltetésszenĺ felhaszná|źsát a Támogató és a jogszabźlyban meghataľozott egyéb
szervek ellenőrizhetik;

f) tudomásul veszi, hogy a támogatás Támogatott nevére, atźmogatás cé|jźra, összegére
vonatko zó adatok nvi lváno s s ásr a ho7hatők.

8.2. Amennyiben
a) olyan körĹilmény meľül fel, amely a|apjźn az Avt. 76. $ (1) bekezdése alapján nem

köthető támogatási szerzodés;
b)a Támogatotl a jelen szerződésben meghatétrozott vagy a szerzodés megkötésének

feltételeként jogszabály á|tal e|őíĺtnyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
c) a tĺĺmogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, taľtós akadáIyba titközik, a jelen

szeruođésben foglalt ütemezéshez képest j elentős késedelmet szenved;
d)a Támogatott adataiban, a jelen szerzőđés megkötésének feltételeként jogszabá|y vagy
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a Támogató á|taI e|oirt, a Támogatott áIta| benyújtott nyi|atkozatban,
dokumenfumbaÍ\ a támogatás feltételeiben vagy a jelen szerzőđés teljesítésével
<isszefiiggő köľĹilményb en véitozás következik be,

e)az elszámolás alapjáut szolgáló dokumentumok jelen szerzódésben meghatźrozott
fellelhetősége megváltozik

azt aTámogatott a tudomására jutást kĺivetően 15 napon beliil köteles írásban bejelenteni a
Tĺĺmogatónak.

8.3. A Trĺmogatő a8.2. pontban meghatározott bejelentés alapjan 30 napon beltil megteszi a
szfü séges intézkedéseket.

8.4. Je|en szerződés módosítasa a Felek kĺizös akaľatából kizáĺőlag írásban töÍtéI.het az
eredeti vagy akorábban módosított támogatási szeruődésben meghatarozott beszámolási
hataridó leteltéig. A Támogatottnak a szerződés-módosításra iľányuló kéľelmét írásban,
ľészletes indokolássa| e||źtva kell a Támogató részéte előterjesztenie. Támogatott
kizárő|ag olyan indokkal kezdeményezhet szerződés-módosítást, amely a tźlmogatts
megítélésének kĺiľtilményeit utólag nem változtatja meg. A Tĺámogató jogosult a
Tiímogatott nem kellően megalapozott szetzoďés-módosítasi kéľelmét elutasítani.
Amennyiben a módosítás szfüségessége a Támogatottnak felľóható okból eređ, űgy az
eset összes körĹilményeit méľlegelve a Támogató jogosult váIasńani a szerződés-
módosítás és szerződésszegés esetén a|ka|mazható jogkiivetkezmények közott.

8.5. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősoľban taĺgyalásos úton
kcitelesek rendezni.

8.6. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő ľészletességgel szabá|yozott 
'kérdések

tekintetében a magyar jog szabá|yai _ elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. _ az
iľanyadók.

Je|en szerzĺĺdés mindkét fél źitali a|áirás napjától a jelen támogatási szerzodésben foglalt
kötelezettségek mindkét fel ľészéről torténő teljesülésének napjáig hatályos.

Felek a jelen 6 oldalból á||ő szeľzódést elolvasták, megértették, majd, mint akaľatukkal
mindenben megegyezőt jővźhagyóIag irták a|á. A szerződés 6 db eľedeti, egymással teljes
egészében megegyezó példányban készült, amelyből 5 db a Tiĺmogatónál, 1 db a
Támogatottnál marad.

Mellék|etek:
I. Elszĺĺmoló Lap

Budapest,2016.

Budapest F'őváros VIII. keľület
Józsefváľosi onkoľm ányzat

képviseletében

Józsefo áľos Kiizbĺztonságáéľt
Kiizalapítvány
képviseletében

dľ. Kocsis lV'ĺ.áté
polgáľmester
Támogató

Teszársz Káľoly
elnök

Támogatott
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Fedezet: ..... Dátum: Budapest,2016.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paľis Gyulané
pénzngyiugyosztá|yvezetó

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

dr.Mészźlr Eľika
a|jegyzí3
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I. számú melléklet
ELSZÁMoLo l-,ł.p

A támogatott neve: Képviselője:
Címe: Az elnyert támogatás összege:

A támogatás célja a támogatási szerződés szerint:

A fe|használásának kezdő időpontja: A fe|haszná|ás végső hatáľideje:

Kitt'ltés dátuma:

a|áirás,
pecsét

Sorszám 2.

Szerződés szerinti támogatási cél

Gazd' esemény megnevezése

P>
:'s spěĘ

dátuma

helve

résztvevők száma
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szer zo dés, ár aj źn|at, telj e s ítés-
isazolás. testĺileti határ ozat
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sztm|aszám
szźilito

teljesítés ideje

teľmék, szolg. megnevezése

szźlmla összese

záraďék összege

a
'c)
o
N

módia

csato|t bizonylat sorszáma

I o.H.Cś .đ .Y>E ()
.o Cś Í?H

táj éko ztatźs me gtöľtént- e az
elszám.-ról

Elfogadás/elutasítás
elutasítás oka

Telj esítés igazo|ása (szöveg) :



KÖzbeszezési e|járás el nevezése

1.
Pitypang lvoda rijjáépítése vá||a|kozási
szezódés keretében

Budapest Fóváros Vllt. kertilet JÓzsefvárosi onkormányzat2016. évi kÖzbeszerzési terve

2

Corvin Sétány Program kerďén be|Ü|
kozm - és kozterÜlet munkák
kivite|ezése vá||alkozási szezódés
keretében

3
Corvin Sétány Program keretén be|Ĺl|4
ép |et bontása vá||a|kozási szezódés
kerďében

A kÖzbeszerzés tárgya

I

EUB2 - Galéria Negyed Program
keretén be|Ü| 4 tiz|ethe|yiség fe|rijítása
vá||a|kozási szeződés keretében

Epítési beruházás

5.

)---
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Vá||a|kozási szezódés keretében
JÓzsefuáros karácsonyi fe|díszítése és
díszkivi|ágítása

Építési beruházás

6.
Vagyon- és fe|e|ősségbiztosítás
JÓzsefvárosi tnkormányzat és
intézményei részére

KÖzbeszeľzési eljárás fajtája

Kbt' Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti nyílt

kozbeszezési e|járás (Kbt. 113. s
(1) bekezdés szerint)

Építési beruházás

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti nyí|t

kozbeszezési eljárás (Kbt. 113. s
(1) bekezdés szerint)

Építési beruházás

8.ĺ.. ľ{ÉLl-9 |A LeT

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti hirdetmény és
tárgya|ás né|kijIi kozbeszezésĺ

e|járás (Kbt. 115' s (1) bekezdés
szerinti e|járás)

SzoIgá|tatásmeg rende|és

Eljárás megindításának
teruezett idóoontia

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti hirdetmény és
tárgya|ás né|ktiIi kozbeszezési

e|járás (Kbt. 115. s (1)bekezdés
szerinti eliárás)

2016. |. negyedév

SzoIgá|tatásmegrende|és
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2016. |. negyedév

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
eljárásrend szerinti nyí|t

kozbeszezési e|járás (Kbt. 113. s
(1) bekezdés szerint).

2016. lIl. negyedév

Kbt. Második Rész. uniÓs
értékhatárt eléró érték nyí|t

kozbeszezési e|járás (Kbt. 81. s (1)
bekezdés szerinti e|iárás)

2016. l|' negyedév

2016. lll. negyedév

2016. |. n=gyedév



K<izbeszezési e|járás e|nevezése

7. Térigyeló kamerarendszer karbantartás

I
Szo|gá|tatási szeződés a JÓzsefvárosi
Po|gármesteri Hivatal és intézményei
mobiI távkoz|ési szo|gá|tatásokka|
torténó e||átására

A kÖzbeszerzés tárgya

SzoIgá|tatásmegrende|és

SzoI gá|tatásmeg rende|és

KÖzbeszezési eljárás fajtája

"-ľ-oŐ

\

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti
e|járásrend szerinti nyí|t

kozbeszezési e|járás (Kbt. 113. s
(1) bekezdés szerint)'

Kbt. Második Rész. uniÓs
értékhatárt e|érő értékii nyí|t

kozbeszezési eljárás (Kbt. 81. s (1)
bekezc|és szerinti eIiárás\

Eljárás megindĺtásának
tervezett idóoontia

2016. |. negyedév

2016. |. negyedév



KÖzbeszerzési eljárás e|nevezése

4
I

Irodatechnikai berendezések bér|ése.
te|jes kor karbantartása és az ezekhez
kapcso|ÓdÓ szoftver bér|ése

A kÖzbeszerzés tárgya

ę-
Ĺa

\
\\

Arubeszezés

KÖzbeszeľzési eljárás faitája

Kbt. Második Rész. uniÓs
értékhatárt elérő érték nyílt

kozbeszezési e|járás (Kbt. 81. s (1)

bekezdés szerinti e|járás) vagy
Verseny jranyitás

keretmegá||apodásos e|járás
aIanián

E|járás megindításának
tervezett idóoontia

20'ĺ6. |. negyedév



Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkoľm ányzat Képviselő-testĺiletének

.......12016. (u. .....) önkormányzati ľendelete

a 20t6. évi költségvetésľől

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺilete az A|aptorvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eľedeti jogalkotói hatáskorében, az 'A|aptörvény 32. cikk (l)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatköľében eljárva a kovetkezőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

1. s (1) A rendelet hatá|ya a képviselő-testtiletre és annak szerveire (polgáľmester, a képviselő-testtilet
bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző), az önkormányzat koltségvetési szerveire és gazdasági
tár s aságair a terj e d ki .

(2) E rendel et a|ka|mazásában :

a)költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, az onkormźtnyzat á|ta| a|apított és iľányított
költségvetési szerv,
b)gazdasági társaság: az onkormányzatta| kötött kozszo|gáItatási szerződés alapján kozfeladatot

lát el és önkormányzati tulajdonban til',
c)kisösszegu szo|gźitatás és készletbeszerzés.. az a szo|gá|tatäs, készletbeszerzés, amelynek

értékůatźIra 100 e Ft.

2. s A képviselo-testület az önkormányzatf0I6. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit 15.963.043 e Ft-ban,

ťlnanszirozási bevételeit 6.831.299 e Ft-ban,

költségvetési kiadásait 17.890.619 e Ft-ban,

ťlnanszírozási kiadásait 4.909.663 e Ft-ban,

a költségvetés bevételi és kiadási főosszegét I7.890.679 e Ft-ban

állapítja meg.

3. s A költségvetés címrendj ét az 7. melléklet tarta|mazza.

2. Az önkoľmányzat bevételei és kiadásai

4. s (1) A bevételi és kiadási e|őirányzatok megbontását címrend szerint, kozgazdasttgi jelleg szerinti
tagolásban, kote|ező, önként vźú|a|t, á||ami (ti|amigazgatási) feladatokľa a 2. melléklet tarta|mazza.

(2) Az e|őző évi költségvetési maradványok e|őirányzatát feladatonként a 3. melléklettarta|mazza.

(3) Az európai uniós forrásból és az azo|<hoz ľendelt onkormányzati fonásbóI , eIőző évi koltségvetési
maradványból finanszírozott pľogľamok, projektek e|őirányzatát a 4. melléklet tarta|mazza.

(4) A működési cél és általános tartalékok, a fe|ha|mozási céltartalékok előirányzatát k<jtelező és

ö'nként vá||alt feladatok szeľinti bonťásban, és a tartalékok előirányzatźtnak átcsopoľtosításźlra
vonatkozó hatáskoröket az 5, męlléklet tarta|mazza'

(5) Az önkormźnyzat beruházasi e|őirányzatait feladatonként, a felújítási e|őirányzatait célonként, a
felhalmozási célú támogatások kiadási e|óirányzatait címľend szerint, ezen belül kötelező, onként
vá||a|t, állami (źi|amigazgatási) feladatok szeľinti bontásban a 6. melléklettarta|mazza.

(6) Az önkoľmányzati tcirzsvagyon kaľbantaľtĺási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási
e|őirányzatait kĺjtelező, önként vćů|a|t, állami (á||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7.

me l léklet tarta|mazza.
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(7) Az uz|eti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási eIőirźnyzatainak részletezését
kötelező és onként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. melléklęttarta|mazza.

(8) A pľojektek bevételi és kiadási e|óirányzatait kötelező és önként vállalt feladatok szerinti
bontásban a 9 -1 1. melléklet tarta|mazza.

(9) A koltségvetési szervek engedé|yezett |étszámtt, fog|alkoztatási jogviszonyuk, kötelező, ĺjnként
vállalt, állami (á||amigazgatási) feladatok szeľinti bontásban, és az önkormányzati kozfoglalkoztatás
létszámkeretét a |2. melléklet tarta|mazza.

(10) A költségvetési szervek céljellegű kiadási e|őkányzatait címľend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.

(1 1) Az önkoľmányzat zárolt kiadási e|őirányzatait feladatonként a 14. mel|éklet tarta|mazza.

3. 
^20t6. 

évi kti|tségvetés végľehajtási szabályai

5. $ (1) Az <jnkormányzat költségvetésének végľehajtástLért a polgármester' a költségvetési szerv
költségvetésének végrehajtástlért a szerv vezetője, az önkormányzat könywezetésével kapcsolatos
felađatok e||áttsáért a jegyzo, a költségvetési szerv könywezetésével kapcsolatos feladatok e||átásáért
a szerv vezetője a felelős.

(f) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek aZ elemi költségvetésüket az e rendelet
mellékleteiben meghatáľozott összegekkel kotelesek összeállítani, melyet a polgármesterhagy jővá.

(3) Az ĺinkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetésükben jóváhagyott e|őirányzatta| e

rendeletben foglalt előírások Í!ryelembevételével önállóan rendelkeznek.

6. s (l) A költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek az e|őirt bevételek, valamint a
koltségvetésben tervezett koltségvetési bevételek beszedésére, jogosultak a finanszírozási bevételek
teljesítésére, továbbájogosultak ajóváhagyott kiadási e|őirányzatok terhére a kiadások teljesítésére az
e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testtileti, vagy bizottsági határozatokban foglaltak
szerint.

(f) A koltségvetési szerv az a|apítő okiratában meghatźlrozott közfeladat e||źĺtésára és a szakmai
alaptevékenységére haszná|batja fel' az e ľendeletben megállapított irányító szervi támogatásként
folyósított tźlmogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi e|őirányzatokat.

(3) A kciltségvetési szerv, a gazdasági társaság a költségvetési év kiadási e|őirányzatainak teľhére
kötelezettséget csak úgy vállalhat, ha annak pénzijgyi teljesítése 2016. decembeľ 3l-ig, de legkésőbb
következő év február 28-ig, a pľojektek ęsetén legkésobb a projekt megvalósításának napjáig
megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jővź.hagyott. e|őirányzat szabad maradványának terhére
vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési üteméľe figyelemmel kell teljesíteni, a
kötelezettségvállalásokban a kiťlzetés Ĺitemét a bevételek teljesítési üteméhez ke|| igazitani. A
jóváhagyott kiadási e|oirźnyzatok, amennyiben a tewezett bevételek nem folynak be, nem
teljesíthetők.. Atervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusaĺmagaután az önkormányzati
támogatás növekedését.

(5) A bevételi e|őirányzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kizárő|ag azok túlteljesítése
esetén növelhetők és a koltsésvetési bevételek teľvezettől töľténő elmaradása esetén azokat
csökkenteni kell'

(6) A bevételi e|őirányzatot a költségvetés módosítására vonatkozó hatásktiľök figyelembevételével
módosítani kell, ha az adott köItségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírások év közben
vá|toznak, vagJ amennyiben jogszabá|y,vagy azirányítő szerv további feladatot hatźrozmeg.

(7) Az egységes rovatrend Bl. Működési célú támogatások ći|amhźlnartáson belülről, Bf.
Felhalmozási célú tamogatások áI|amhánartáson belülről, 86. Működési célq áNett pénzeszközök és
B7. Felhalmozási célú źtfrett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi e|őirányzatok a
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koltségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekke| abban az
esetben is megnovelhetők, ha a bevételi e|őirányzatok még nem teljesüItek túl' azonban az adott cé| a
koltségvetési év bevételi e|őirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk,
tevékenységiik során kĺjtelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség és a
szabá|yszeruség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen
belül a kiemelt e|óirányzatok betartásával. A költségvetési szerv saját hatáskcirébenjogszabály alapján
végľehajtott költségvetési e|őirényzat módosítása és átcsoportosítása csak abban az esetben hajtható
végre, ha az, a kötelező fe|ađate1|ttást, miĺködtetést, valamint az éves fizetési kĺjtelezettségeket nem
veszéLyezteti.

(9) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasägi táľsaságok a jóváhagyott bevételek
beérkezésének és a kiadások teljesítésének Íitemezésére havi bontásban éves likviditási teľvet
kötelesek készíteni, melyet havonta felül kell vizsgálni és azokat a polgármesterhagyja jővá.

7. s (1) A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (á||amigazgatási) feladatokkal, valamint a
közterület-felügyeleti tevékenységgel, kerékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgáľmesteri
Hivatal bevételét képezik.

(2) A kciltségvetési szervnek az éita|a végzett vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetnie
legkésőbb a f0I6. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha az e tevékenységből
származő bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az
ahhoz hozzárende|hető közvetett kiadások at és az amortizáciőt.

(3) A köItségvetési szerv a vá||a|kozźlsi tevékenységéből szźtrmaző vállalkozási maradványának a
társasági adő źůtal.źnos mértékével megegyező hányadát köteles az cjnkormányzat 10403387-
0 0 02 8 5 7 0-0 0 00 00 0 0 szám|áj źtr a tár gy év et ktjvető év februaľ 2 8 -ig befi zetn i.

8. s (l) A kĺiltségvetési szervek - a Józsefuárosi Szent Kozma EgészségĹigyi Központ és a
Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből, befolý bevételeiket nem használhatják
fel, azok a f0|6. évi költségvetési maradvány elszámo|źsánźů, vagy a képviselő-testtĺlet év közbeni
döntésével elvonásra kerülnek.

(f) A költségvetési szervek a jőváhagyoÍt kiadási e|oirányzataik terhére elsődlegesen a
jogszabá|yokban meghatározott kötelező illetmények kiťlzetését kĺjvetően a kozuzemi díjakat,
valamint az e||átottak étkeztetési költségeit, az e||átotÍakjuttatásait egyenlítik ki.

(3) A ktiltségvetési szervek az egységes rovatrend Kl l01. Torvény szerinti illetmények, munkabérek
rovat eredeti e|őirźnyzatának és annak járulékainak meglakaritttsa terhére a polgáľmester engedélye
nélkül:

a) üres álláshely, valamint taľtós betegállomány miatti tĺjbbletfeladatľa helyettesítési díjat,
tiiőrát,
b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett idősza|<ra járő

kötelező illetméný, szabadságmegváltást, végkielégítést,
c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-ről, GYED-rőI

visszatérő a|ka|mazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő a|ka|mazott illetményét,
d) az évkozben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezet1 jubileumi és

hűségjutalmat,

") az a|ka|mazott betegsége idejére az őt megillető juttatást _ betegszabadság és tźtppénz-
hozzźĘáru|ás -,

flamlnkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkíviili munkavégzésre elrendelt tulórát,

Đ aZ a|apitő okirat szerinti kozfe|adat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül
szükséges, kizárő|ag külső szemé|y részére megbízási díjat

ťlzethetnek ki.

(4) A Polgármesteri Hivatal vezetóje ľendkívüli, cé|h:oz kotött feladatot á||apithat meg a
foglalkoztatottak részére (célfeladat) _ különösen anyakönyvezetők, éjszakai ellenőrzés, pľojektek
végrehajtása, katasztrőfa miatti ügyelet, hátľalékbehajtás, egyéb , melynek eredményes
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VégrehajtáSáért céljuttatásthatározhat meg, melynek e|óirányzatát aPo|gfumesteri Hivatal jőváhagyott
kö l ts é gveté s e tarta|mazza.

(5) Az e rendeletben meghatározottakon kívül a költségvetési szervek normatív jutalom, céljuttatás
kifizetéséľől a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési SzeľV bérmegtakarításábó| a
koltségvetési fedezet biaosított és a szükséges eloirányzat módosítás megtoľtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarításából nem fedezett normatív jutalom és céljuttatás
kiťlzetésérol a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv koltségvetésében nem tervezett, de
jogszabá|y szeľinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabá|yzat alapján ťlzetendó hűségjutalom
kifizetésének költségvetési fedezetéről koltségvetés módosítással egyidejűleg az źitaIźnos tartalék
teľhére átruházoÍt hatáskorben a polgáľmester dönt figyelemmel e ľendelet 2f. s 0) bekezdés d)
pontj ában fo gl altakra.

(8) A koltségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet
több az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat éves eredeti
e|őir ány zatźlnak 1 5 Yo - áná|.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatások e|óirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós
kötelezettséget nem vál lalhat.

9. s (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési szabad és feladattal terhelt
maradványéń a képviselő-testület hagyja jóvá. A szabad koltségvetési maradvány felhasználásárő| a
képviselő-testület dönt

(f) Az önkormányzat és a koltségvetési szervek a20|5. évi költségvetési maradváný a költségvetési
maradvźny jóváhagyása előtt kizárólag a f0|5. évben vállalt kötelezettségbő| źúhűződó kifizetésekre,
feladatokľa fordíthatják. Ettól eltérően a képviselő-testtilet külön dönt.

10.$ A költségvetési szerv engedé|yezett |étszźlma nem léphető túl, annak módosításárő| kizfuő|ag a
képviselő-testület d<jnt.

11.$ A költségvetési szervek a céljellegű e|oirányzatokatkizárő|ag a jőváhagyott célra haszná|hatják
fel, a céltól eltérő felhasznáIásrő| a képviselő-testtilet dont. A költségvetési szerv köteles a céljellegĺĺ
e|őirányzatokról és azok felhasználásáról számvitelileg olyan elkülönített nyi|vźntartźlst vezetni, amely
biztosítja az e|számo|ást és az ellenőrzést.

12.$ A záro|t e|őirányzatok a polgármester döntéséig nem haszná|hatók fel. A polgármester döntését
mege|ózóen a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetóje nyilatkozik arról' hogy a záro|t e|őirányzatok
felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek fe|adate||ttását és költségvetését nem
veszé|yezteti. A polgáľmester év kĺjzben az onkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartĺása
éľdekében a jóváharyott kiadási e|őirányzatok közül zétro|hat.

13.$ (1) Az önkormányzat nevében a polgármesteľ' a koltségvetési szery nevében a koltségvetési szerv
vezetóje, a kozszo|gźtltatási szerződés keľetében ellátandó feladatokĺa vonatkozóan a gazdasági
társaság vezetoje képviselő-testületi dĺjntés nélkül kiztrő|ag olyan pályázatot nyrijthat be, mely a
Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatárő| szóló önkormányzati
rendeletben, az a|apitő okiratában, kozszo|gá|tatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai
alaptevékenység ellátásra irányul, és költségvetési éven tuli tatós kötelezettségvállalással nem jáľ, és

nem igényel önrészt és nem utófinanszírozott'

(f) A képviselő-testületi döntést nem igénylő ptúyázat esetében a költségvetési szervek vezetoi, a
gazdasági társaságok vezetői _ kozszo|gáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok esetében - a
polgármesterelőzetes jóváhagyásáva|pá|yźzhatnak.

(3) Az(I) bekezdés szeľinti pá|yázati támogatás kizárő|agapá|yázati célra fordítható.
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14.s (1) Az önkormányzat kiadási e|őirányzaÍai eĺőirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben
léphetok túl, melyeketjogerős bírósági ítéletek, e||enőrző szervek határozatai szerinti kötelezettségek
teljesítése, vagy jogszabályban megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság, vagy
pźiy ázati támogatások felhasználása eredményezett.

(f) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője
köteles intézkedni a költségvetési e|őirányzat módosítása, átcsopońosítása tárgyźtban, vagy
kezdeményezni a köItségvetési előirányzat azonnali módosítását, átcsoportosítását'

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági társaság vezetője köteles
kezdeményezni a költségvetési e\őirányzatl kompenzációiköltségtérítés azonna|i módosítását,
átcsoportosítását.

15.$ Táľgyéven túli fizetési kotelezettséget a képviselő-testiilet - kivéve a jogszabá|yon, bírósági,
á'||amigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly mértékben,ha az az
esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszirozását és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem
veszélyezteti.

16. s (l) A bevételi e|őirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési
szervek vezetői, a jegyző, a gazdasźlgi táľsaságok vezetoi kotelesek negyedévenként a
Yárosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a
képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az e|oirźnyzatok osszegének méľséklésére,
vagy torlésér e, v agy zźr olásár a.

(2) A költségvetési szervek vezetői, ajegyzó, a gazdaságitársaságok vezetői köte|esek negyedévente
a 30 napon trili, lejáľt esedékességíĺ elismert tartoztsá||omány mértékéről, annak okáról, alakulásaról a
Yárosgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-
testületnek javaslatot tesz a tartozás rendezésére.

(3) A kĺĺltségvetési szervek vezetói, a jegyzo, a gazdasági társaságok vezetőj kötelesek félévente a 60
napon túli, leján esedékességű követelésállományról, annak okáľól, alakulásáľól a Váľosgazdálkodási
és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testtiletnek javaslatot
tesz a behajtás éľdekében.

(4) A koltségvetés féléves teljesítéséről a polgármester szeptember 30. napjáig tájékońatja a
Képviselő-testtiletet.

17.s (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:
polgármester
alpolgármester

(f) Az (1) bekezdés szerinti keret elsősorban a tisztség e||túásához, a döntéshozatal elősegítéséhez
szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek dijazásźtra, továbbá önkormányzati érdekek
fi gyelembevételéve l a jo gszabtiyi előírások betartásával szabadon felhasználható.

18.$ (1) A költségvetési szervek engedélyezetl|étszámán belĹil foglalkoztatottak f016. évi cafetéria-
juttatásának éves összege, mely magźĺban foglalja a juttatast terhelő kozterheket:

a) a P o|gármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 e FtJ év lfo,
b) a koza|ka|mazottak jogállásáról sző|ő 199f. évi XXXilI. törvény hatá|ya alá és a munka
törvénykönyvéről sző|ő f0I2. évi. I. törvény hatá|ya a|á tartoző költségvetési szeľveknél
foglalkoztatottak esetén 17 5 e Ft/ év lfó.

(2) A Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak2016. évi cafetéria-
juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatźtrozott keretek közott, a költségvetési szerv
vezetóje á||apitjameg a saját bevételének terhére.

2.000 e Ft,
800 e Ft/fó.
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19.s A kiadások készpénzben történő teljesítésére a következő esetekben kertilhet sor, ťlgyelemmel az
önkormányzat, a koltségvetési szervek pénzkeze|ési szabá|yzatában meghatározott összeghatárra, és a
készp énzkimél ő fi zetés i módok el őnyben részes ítésének kovetelményére :

1' egységes rovatrend K3l. Készletbeszerzés ľovaton elszámolandó kisösszegiĺ kiadások,
2. egységes rovatrend K6l. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközĺjk

bcszcrzésc, lótcsítósc ós a K64. Egyób tirgyi cszközok bcszcrzćsc, lótcsítósc rovatain
elszámolandó kisértékű immateriális javak, tárgyi eszkozbeszerzésére irányuló kiadások,

3. egységes rovatľend K33. Szolgáltatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegíĺ szolgáltatási
kiadások,

4. az a|ka|mazottak egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények munkabérek rovaton
elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttatásai, hó közi kifizetések és a Kl2. Külső személyi
juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az érintett munkavállaló kérése a|apjźn a
költségvetési szerv pénzkezelési szabá|yzatában eÍTe felhatalmazott személy a kifizetést
engedélyezi.

5. be|ťoldi, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pá|yázatok végrehajtása során felmeľülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7 . reprezentációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az I.-]. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódőan az egységes rovatrend K351. Míĺködési célú

előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K6,7 . Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

1O'az 1.-8. pont szerinti kiadásokra aza|ka|mazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
1 1.ťlzetési előleg,
I f . e||átottak pénzbe l i j utt atás ai,
1 3.térítési díj visszaťlzetések,
I 4.kozfog|alkoztatásban részĹvevők bére,
15.Mt. hatźiya a|átartozőkrészére bér kifizetés kérelem a|apjén.

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és finanszíľozási céIú műveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatáskiiľök

20.$ (1) Az önkormányzat konywizsgálójának előzetesen kikéľt írásos véleményének ismeretében és
a Magyarország gazdasźęi stabilitásáról szóló 20||. év CxCtV. törvényben meghatźrozott
engedé|yezési eljaľás szabźiyainak betarLása mellett a képviselő-testtilet dönt - külön jogszabálýan
meghatározottak figyelembe vételéve| - az önkoľmányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi
tulajdonában á||ő gazdasági társasźęok adósságot keletkeztető jogügyletének elfogadásáról, annak
futam idej éről, visszafizetésénęk és kamatának, koltségének fedezetéről.

(2) A képviselő-testiilet dönt - a közbeszerzési eljáľás lefolytatasát követően - a Vĺĺrosgazdálkodási
és Pénzügyi B izottság j avaslata alapj án a hite|ezo hitel intézetről.

(3) A képviselő-testület dont az onkormányzatnál bankgarancia igénybevételéről, kezesség és
garanciavźůlalásról, vtůtő vagy kotvény kibocsátásárő|, azok feltételeiről, cé|járő|, méľtékéről és
fedezetéró|.

(4) A képviselő.testiilet csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki vźitőt vagy kötvényt,
vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciát, amely a kötelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a kiizfę|adat ellátrását és a felvállalt
kĺjtelezettségek teljesítését nem v eszé|yezteti.

(5) Az átmęnetileg szabad pénzeszközök _ a központi költségvetésből származő hozzájáru|ások és
támogatások kivételével _ bármely belťoldi hitelintéZetné| á||ami|ag garantá|t éľtékpapír vásarlásra
fordíthatók, vary betétként lekĺlthetők.

(6) A nagyobb hozam eléľése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkoľmányzat
pénzeszkozének veszélyeztetése nélkül a számlavezetó hitelintézetné| hozam és tokegaľantáIt
énékpapírban is befektethetők'
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(7) A képviselo-testület a lekotés maximális időtartamát 6 hónapban határozzameg.

(8) A költségvetési szeľv hitelt nem vehet fel, kötvéný, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat
el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezességet, garanciát nem vá||a|hat'.

(9) A költségvetési szervek, gazđasági társaságok a kozszo|gáltatási szerződés keretében juttatott

kompenzációt/költsógtórítóst likviditásuk fenntartása mellett a ťlzetésl számlájukon lévő átmenetileg
szabad pénzeszkozeiket kizárőlag betétként" és kizárő|ag a ťĺzetési szám|ához kapcsolódó a|szźtm|án

köthetik le.

5. Támogatások,adományokszabályai

21.s Q) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekiĺ felajánlások, ęlktilönített
elszámolás mellett kizárő|ag ana a cé|ra használhatók fel, amelyre az adományoző juttatta.

(2) A költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti természetbeni adományokat,
valamint érté|úatźlrtől fiiggetlenül olyan adományokat, amelyek fenntartása, vagy felhasznźiása
költségvetési forrást igényel kizźtrő|aga képviselő-testiilet előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A LÉLEK-Programot érintő valamennyi adomány elfogadására a polgármester jogosu|t, azzal,
hogy a tartós fenntartási kötelezettségge| járó természetbeni adományok elfogadására a Képviselő-
testĺilet jogosult.

(4) Jogszabályban nem szabźiyozott támogatás - kivéve a szociális ellátás körében adott támogatást_
kizárőllag meghattlrozott célľa, elszámolási kötelezettséggel adható.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek:
a/ kötelesek ellenőrizni a juttatott összeg felhasználástÍ és a számadási kötelezettség teljesítését,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfiiggeszteni.

(6) A tamogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszeriĺ felhasználása esetén a felhasználót
visszaťlzetési kötelezettség teľheli, amelynek érdekében az adományozó kĺjteles eljárni.

6. Ltruházotthatásköľök

22. s (1) A polgármester dönt:
a) a központi koltségvetésből származő támogatások, pőte|őirttnyzatok lebontásáról és ezze|

összefüggő költségvetés módosításáľól értéÝ.Jrratár nélkül, mely kiterjed a költségvetési szerv
ťlnanszír ozás i b evéte I eire, az önkorm źny zat ťlnanszir ozás i kiadás aira i s,

b) ahe|yi <inkormányzatok álta|ános működéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó támogatások,
kiegészítő költségvetési támogatások igényléséről, lemondásáról értékhatár nélkül és az ezze|
osszefüggő költségvetés módosításáról mely kiterjed a koltségvetési szerv ťlnanszitozási bevételeire,
azonkormźlnyzatťtnanszírozásikiadásaiľais,
c) az onkormányzat esetében az egyéb mĺĺködési célú támogatások bevételei ti|amhánartáson

belülről, az egyéb felhalmozási célú támogatások á'||amhánartáson belülľo|, az egyéb műkodési célú
átĺtett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási céhi źúveÍt pénzeszkĺjzök _ az a|apítványi támogatás
kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti koltségvetési módosításról, és a támogatás
céljának megfelelő kiadási e|őirányzatok módosításiíról, melynek felső hatźtra döntésenként 5.000,0 e

Ft, mely kiteľjed a finanszírozási bevételekľe és kiadásokra,
d) amlkodési általános tarta|éke|őirányzatról történő e|őirźtnyzat átcsopoľtosítasról egyedi 10.000,0

e Ft összeghatárig, azza| a feltétellel, hogy az általános tarta|ék módosított e|őirányzata 20.000'0 e Ft
összeg alá nem csökkenhet' a módosítás, átcsoportosítás érintheti a ťlĺanszírozttsi bevételeket,
kiadásokat és a költségvetési szerv költségvetésének módosítását is, az'z,a| a feltétellel, hogy a

módosítás a következő évekľe előzetes kĺjtelezettségvállalást nem jelenthet,

e) az önkormányzat ťlnanszírozási kiadásain belüli előirányzat átcsopoftosításról, ha a költségvetési
szew saját hatáskcirben módosítja a jőváhagyottirányitőszervi támogatásként folyósított támogatások
e|őiränyzatát,
fl az önkoľmányzat k<lltségvetésében a fe|adaÍta| nem terhelt szabađ kiadási e|oirányzatok kozötti

átcsoportosításról értékhatár nélkül, mely lehet címek közötti, és a címen belül kiemelt előirányzatok
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közötti' és a kiemelt e|őirányzaton belüli rovatok közötti e|őirźnyzat átcsoportosítás, azzal, hogy a
kötelező fe|adate||źttlst nem veszélyeztetheti,

Đ a h) pontban meghatározottak figyelembę vétęlével e rendelet 5. mellékletében meghatározott
céltanalékok e|őirányzatának a jóváhagyott célnak megfelelő átcsoportosítźsárő\, értéV'határ nélktil,
ami kiterjed az á||amhánartáson beli'ili és az á||amháńartáson kívĹili fonás átadásával kapcsolatos
e|oirányzaÍ. módosításra - az a|apitvány forrás átadásának kivételével _ értéV.hatfu nélkül:

h) a d) és f) pontokban foglalt e|őirányzat átcsoportosítás érintheti az á||amhánaftáson belülre vagy
kívulre mrĺkodési vagy felhalmozási célból átadott eszközök e|őirányzatát is eryedi 5.000,0 e Ft-ig, a
gazdasági társaságok kozszo|gá|tatási szerződésének módosítása esetében egyedi 10.000'0 e Ft-ig,

(f) A po|gáľmester az (I) bekezdésben meghatározoÍt e|őirányzat módosításokat, átcsoportosításokat -

az e|ső negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a koltségvetési rendelet
módosítása céljából a képviselő-testĺilet elé terjeszti, és ezze| az túruházott hatáskörben hozott
dcjntésekľől t<jrténő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabađ pénzeszkozeinek befektetéséről, vary
lekotéséről - a ťlzetési szám|t|źtt vezető hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet
ajźln|ata a|Ąán - dönt maximum egyedi 500 millió Ft éľtékben a 20. $ (5>(7) bekezdésében foglalt
szabályok betartásával . Az ajáĺ|atokat a befektetés énéknapjának és futamidejének megjelölésével kell
bekérni. A lekötések jogszerĺĺségét a jegyzó és az átmenetileg szabad pénzeszköz leköthetoségét a
gazdasági vezető j ogosult vizsgálni.

(4) A polgármester azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai
fe|adatel|źltásra vonatkoző pá|yázatok esetében, amelyek önĺészt és előťlnanszírozást nem igényelnek,
több éves, vagy tartós kotelezettségvállalással nem jáľnak, és a pźůytaat benyújtĺására az
onkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pźůyázat benýjtásához szĺ'ikséges fenntartói
nyl|atkozat, kapcsolódó egytittműködési megállapodás a|áirására képviselő-testi'ileti dontés nélktil is
jogosult.

23. s A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság dont az önkoľmányzat átmenetileg szabad
pénzeszkozeinek befektetéséről, vagy lekotéséről _ afizetési szttm|ájátvezetó hitelintézeten kívtil még
további, legalább négy hitelintézett ajźn|ata a|apjźln - egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 20. $ (5)-
(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásáva|' Az ajttn|atokat a befektetés értéknapjának és
futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekĺitések jogszerrĺségét a jegyző és az átmenetileg
szabad pénzeszköz leköthetőségét a gazdasźtgi vezető jogosult vizsgálni.

24. s(1)Aköltségvetésiszervvezetőjea(2)-(3)bekezdésben,a6.s(9)bekezdésében,a9.$ésa11.
$-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368/f0|1. (XII'3i.) Korm. rendeletben
me ghatźlr ozottak szeľint :

a) a meghatáľozott cé|ra źtílett pénzeszközĺjkkel módosÍthatja a jőváhagyott bevételi és kiadási
e|őirányzatokat,

b) a fe|adattal nem terhelt szabad kiadási eIőirányzatok között átcsoportosíthat címek kozöÍt, a
címeken beltil kieme|t e|óirányzatok között, a kiemelt e|oirányzaton belül ľovatok kĺjzött tlgy,hogy az
a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szerv vezetője afe|ha|mozási költségvetési előirányzat csoportbatartoző kiemelt
e|őirányzatait és a ťlnanszirozási felhalmozási bevételeken belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatźs fizetési szźtm|ántörténő jóváírása előiľányzatátnem csökkentheti.

(3) A költségvetési szerv vezetője a mÍĺködési költségvetési e|őirányzat csopoľtba tartoző kiemelt
e|óirźnyzatait átcsopoľtosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csopoľtba tartoző kiemelt
e|őirányzataira és a finanszírozási miĺkodési bevételeken belül az irźtnyitőszervi tźtmogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváíľása eloiľányzatát átcsopoľtosíthatja aťlnanszirozási
felhalmozási bevételeken belül az irźtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|źn
töľténő j óváírása előirányzatźra'
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(4) A kö|tségvetési szeľv vezetoje köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármestert a sajźtt
hatáskörében végrehajtoÍt e|óirányzat módosításokról és átcsoportosításokról. A koltségvetési szerv
vezetője á|ta| saját hatáskorébęn végrehajtott e|őiľányzat módosításokat, átcsoportosításokat a
költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével -
negyedévenként a negyedévet kĺjvető hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves koltségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig2016. december 31-i hatállyal a képviselo-testület elé terjesai.

7. Kiiltségvetés végrehajtásának ellenőrzése

25. $ Az önkormátnyzat szerződés alapjttn könywizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet
szabá|yszertĺségéről, kockázatáről, megalapozottságáró|, betaľthatóságáľól, elfogadásáról véleméný
alkot.

26. s A költségvetési szervek vezetoi, az tinkormányzatná| és a Polgármesteri Hivata|ná| a jegyző
köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden
tevékenységre vonatkozóan a folyamatba épített, előzetes' utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a
pénzügyi dontések dokumentumainak előkészítése, a cé|szerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és
eredményességi szempontú megalapozottsága, a szabá|yszerűségi szempontból történő jóváhagyása és
ellenj egyzése tekintetében.

8. A pénzellátás ľendje

27. s (1) Az onkormtnyzat, a koltségvetési szervek, a gazdastlgi társaságok kötelesek valamennyi
kötelezettségvállalásban a kifizetés módját, osszegét és határidej ét űgy rögzíteni, hogy a kifizetés
időpontjában szükséges fedezet ľendelkezésľe álljon és az a likviditasil felhasználási titemterwel
összhangban legyen.

(f) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénztkimé|ő Íizetési
módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni.
Fizetési határidó előtti teljesítésre kizáľólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek Íizetési szám|týára az önkoľmányzati támogatást
a költségvetési szerv vezetójének előzetes írásos kérelme alapján a Budapest Fováros VIII. kerület
Józsefuárosi Önkormányzat Gazdálkodási szabá|yzatźtban foglaltak a|apján, vaw Kiskincstaľi
rendszerben ki'ilön megállapodás a|apján uta|ja át.

(4) A nemzetiségi önkoľmányzatok fizetési szám|ájtra aZ önkormányzat az onkormányzati
támogatást az egyuttrnűködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szęrint utalja.

(5) A gazdasági társaságok esetében akozszo|gźtltatási szerzódés szerinti kompenzáció/költségtérítés
összegének utalása akozszo|gźtltatási szerződésben szabá|yozottak szerint történik.

9 . A zár számad ás s al kap cs olato s tájékoztatáłs i kiitelezettsé g

28. s (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a koltségvetési beszámolóikat a magasabb szinttĺ
jogszabá|yi előíľásokon felül a koltségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben kötelesek
elkészíteni.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor az źilamhánartásról szóló 201l. évi CXCV. törvényben foglalt
mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testĺiletet tź|ékoztatni kell szöveges indokolással egytitt a több éves
kcjtelezettségvállalásokľól, a közvetett támogatásokľól, melyet költségvetés elfogadásakor a becsült
értékben, zźrszámadźtskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testtiletet tájékoztatni kell szoveges indokolással e5rütt a költségvetési beszámoló
részeként az önkormányzat adósságá||omáĺyárő|, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a
gazdálkodó szervezetek működésébő| származő kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról, a
követelések éi|ományárő|, azok e|óző évhęz viszonyított vá|tozásźtrő|, ameglett intézkedésekľől.
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10. Egyéb jogszabá|yokban nem szabáiyozott téľítés ellenében nyújtott szolgáltatások
díjának meghatározása

29. s (1) AJőzsęfvárosi Kárryáról szóló 64lf011. (XI.07.) önkormźtnyzati rendelet 4. $ (2) bekezdése
a|apjźtn akéLrÍyadii térítésének 2016. évi összege 78Ft+áfa.

(f) A jőzsefuárosi természeti környezet védelmérol sző|ő f8l2014. (VII.01.) önkormányzati rendelet
18. s (3) bekezdése a|apján af0l6. évben a fapótlási egységár, mint kompenzáciős intézkedés méľtéke
92.710 Ft.

11. Zárő rendelkezések

30. s (')Ez a rendelet 2016. februáľ 04. napján l6.00 órakoľ lép hatályba.

(2) Hatá|yát veszti a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2015. (XII.10.) önkormányzati
rendelet.

Budapest,2016.

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Í7
Ą 2ť.J{.,/?,/

ś/

ło

51



Ár,ľłr,Áľos rľnoxr,Ás

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének 20|6. évi
költségvetéséről szóIó ľendelet tervezete a Magyarország A|aptörvénye, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló f0|1. évi CLXXXX. törvény, Magyarország 2016. évi kĺizponti
költségvetéséről szóló f015. évi C törvény, az á||amháztartásról sző|ő f}|t. évi CXCV. torvény, az
á||amhánartásľól szóló törvény végľehajtásáról szóIó 368lf0|1. (XII. 31.) Korm. ľendelet' továbbá a
4 l20 13 .(I. I 1 ). Korm. rendelet előírásain alapul.

A rendelettervezet szerkezete a jogszabá|yi előírásokat követi. Tartalmazza a címľendet, címrend
szerint az önkormányzat bevételeit és kiadásait e|őirźLnyzat csoportok, kiemelt e|őirźnyzatok szerinti
bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá mindezeket köte|ezó, önként váIlalt
feladatok és állami (á||amigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. Ezen felül a működési és a
felhalmozási bevételek és kiadások e|óirźnyzatait méľlegszeríĺen is bemutatja.

Tarta|mazza továbbá az onkormźnyzat felújítási e|őirányzatait célonként, aberuházási kiadásokat
feladatonként' a céljellegíitámogatásokat, az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a projektek
kiadásait és bevételeit, a törzsvagJon miĺkodtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasági
társaságok álta| végzett. feladatok bevételi és kiadási e|oirányzatait, a költségvetési szervek
engedé|yezett|étszámźlt, a zźtro|t e|őirányzatokat, a költségvetés végľehajtásának szabźůyait, valamint a
hatáskörökľe vonatkozó an tarta|maz rendelkezéseket.

nÉszr,nľEs Il[DoKoLÁs

1. s (i) A személyi hatá|yra vonatkozó ľende|kezések.

1. s (2) Érte|mezőrendelkezések.

2. $ Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási <isszegének, a műkĺjdési bevételi, kiadási,
ťlnanszírozási előiľányzatainak, a működési bevételi többletének' a felhalmozási bevételi. kiadási.
ťlnanszírozźlsi e|óirányzatainak, a felhalmozási hiányának összegszeľű meghatározźsa.

3. $ A költségvetési szervekre vonatkozó címrend.

4. $ Az önkoľmányzat bevételeinek és kiadásainak költségvetési rész|etezése, mel|ékletek szerinti
bontásban.

5. s - 19. s A 2016. évi költségvetés végľehajtásának részletes szabá|yaitrögzítik. TaÍt:,|mAzzźLk:
- a felelősségi köľöket, a gazdéikodás általános szabźilyait, a szabad kapacitás hasznosításának

feltétęleit, a váIlalkozási tevékenység keľeteit, a személyi juttatások e|őirźnyzat
felhasználásának szabá|yait, a költségvetési szerveknél a juta|mazźsra fordítható
keretĺisszeget, a költségvetési maradvány felhaszn á|ásának szabźńyait,

- a célj elle gíi, a záro|t és a létszám e|óirányzatok felhasználásra vonatko ző e|oitásokat,
- a pá|y ázatok benyúj tásáv a| kapcsolatos előírásokat,
- a tźtrgyéven túli kĺjtelezettségvállalás feltételeit,
- a koltségvetési szervek tájékoztatási kötelezeffségeit a tartozás állományról, a bevételi

e|óir ányzatok telj esítésének elmarad ásárő|, a kintlévőségekről,
- a tisztségviselők kereteit, azok felhasználásának szabá|yait,
- a cafetéria-juttatás összegét,
- a héaipénztárbő| telj esíthető kifizetések eseteit,
- az önkormányzat, a po|gármester, a bizottságok, a Polgármesteľi Hivatal, a koltségvetési

szerveinek a költségvetésben előín bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások
teljesítésével kapcsolatos hatásköreit, feladatait, a gazdá|kodásánźi betartandó szabályokat.
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