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Budapest Józsefváľosi Onko ľmányzat

Képvise|ő-testülete számára

Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismertetése

Az áIIamháztartásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. torvény 34. $-a a|ap1ttĺ

',34. $ (1) A helyi tinkormányzat kcĺltségvetési rendeletében megjelenő bevételek' és
kiadások módosításárő|, a kiadási e|őirányzatok kĺizötti átcsoportosításróI a Q) és (3)
bekezdésben meghatározottkivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi ĺinkormányzat költségvetési rendelete a polgĺírmester számára lehętővé teheti a
helyi önkormźtnyzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előiránvzatok
kozottí átcsopoľtosítást.
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ElőteľJesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefuaĺosi onkormźnyzat
(II. 04. ) önkormányzati rendelet módosítására

2016' évi koltségvetésľől szóló 112016.

A napirendet nyílt Ĺilésen kelltaľgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattcibbség
szükséges.
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Yárosgazd'álkodási és Pénzügyi Bizottság: X

Emberi Erőforľás Bizottság: X

Hatérozati javas|at a bizottság szátmáta: A Város gazdá|kođźlsi és Pénzügyi Bizott ság ĺ
Emberi Erőforrĺás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meg!árgya|ásźú,
a rendelet teruezet elfogadását.



(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási e|oirányzatal
a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi onkormányzati költségvetési szerv
saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási e|őirtlnyzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselo-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti e|óirźnyzat-módosítás, e|őirányzat-
átcsoportosítás źúvezetéseként - az e|ső negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése
szerinti iđőpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év kozben az
országgyúlés - a helyi cinkormányzatoÍ. érintő módon - a 14. $ (3) bekezdése szerinti
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadasi e|oirányzatait záro|ja, azokat
cscjkkenti, torti, az intézkedés kihiľdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terjeszteni a kcjltségvetési rendelet módosítását.'' :

A 2016. évi költségvetéséľől szóló Ilf0I6. (II.04.) <inkormányzati rendeletet az alábbi
képviselő-testületi döntések, átruházotÍ. hatásköľben hozott módosítások, gazdasági
események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képvis elő-testĺileti dti ntések költségvetési rendeleten való átv ezetés e

1./ A Képviselő-testület az 5212016. (III.03.) számuhatározatában költségvetési előirányzat
átcsoportosításával egytitt döntött a Hild János-díj páIyázaton való részvételéről és a díj
másolatának elhelyezéséről. -. .

Ż.iA Képviseiő-testrilet aZ 59/2aĺ6. Gii.03.) számtĺ hatáĺozatttbarĺ költségvetés
módosítással/átcsoportosítással együtt dontött a szünidei nyári étkeztetésről.

3.I A Képviselő-testület a 6312016. (III.03.) számu határozatában kĺiltségvetési előirányzat
átcsoportosításával egyiitt döntött az ovi-foci program felmerült költségeiről.

4./ A Képviselő-testület a 64ĺ2016. (III.03.) számu hattltozatában kĺiltségvetési előiľrínyzat
átcsoportosításával együtt döntött a Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport Alapítvány
támogatásáról.

5./ A Képviselő-testĹilet a 68l20|6.(IV.07.) számuhatźrozatában költségvetési előirányzatok
módosításával egyĹitt költségvetést érintő kérdésekĺől dtintött.

6./ AKépviselő-testület a 6912016. (IV.07.) számuhatźrozatában költségvetési előirányzatok
átcsoportositásáva| együtt a Corvin Sétány programmai kapcsoiatosan đĺjntött.

7./ A Képviselő-testület a 74l20|6.(IV.07.) szám.Ú hatźrozatában kĺĺltségvetési előirányzatok
kcizĺitti átcsopoľtosítással együtt döntött a Korányi Sándor u. |4. és 16. szám a|atti
ingatlanokhoz kapcsolódóan.

8./ A Képviselő-testiilęt a79lf016. (IV.07.) számuhatározatában költségvetési előiriínyzatok
közĺjtti átcsopoľtosítással eg).utt alapítványok támogatásáról döntĺjtt.

9./ A Képviselő-testĹilet a 80lf0|6. (IV.07.) számú határaiatában a kiírt pá|ytnatrabeérkezett
alapítványok támogatásáról döntĺĺtt kciltségvetési előiľányzat átcsoportosítasával egyĺitt.

10./ A Képviselő-testĹilet a 81120|6. (IV.07.) számu határozatttban házior:łosi feladatellátás
biztosításáról és egyben szolgá|atí lakás felújításáról dĺintött költségvetési e|őirźnyzat
átcsoportosításával egyĹitt.
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|1.l A Képviselő-testĺilet a 90120|6. (IV.21.) számú határozatban a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék keręset-kiegészítéséről döntött költségvetés módosítással és tartós működési
előzetes kötelezettségvállalással.

L2./ A Képviselő-testület a 99l20I6.(Iv.2|.) számú határozatában költségvetési előirányzat
átcsoportosításával együtt döntött a köztertilet átnevezése kapcsán az em|ék|áb|a és az érintett
cégek felmerülő kĺiltségeinek megtérítésérol.

Polgármesteľi és intézményv ezetői átruházott hatáskiirben végrehaj tott e|őirányzat
mĺĺdosítások a 2016. évi ktiltségvetésľő| sző|ő |ĺ2016. (II.04.) łinkoľmányzati rende|etf2.

$' 24.$ felhatalmazása alapján, mely egyben az átruházott hatáskiirben hozott
d iintésekről történő beszá mo lási ktitelezettség telj esítését is j elenti.

I./ Polgdrmesteri hatdskiiľben jóváhagyott módosítdsok, lttcsoportosítdsok

1.1. Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül
Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltaľtalék - onként vállalt feladat -
e|őirányzatáról 400,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat -
működési célú támogatás á|Iamhtĺztartáson kívülre e|őirźnyzattra 250,0 e Ft-ot, .a
fe|halmozási célú támogatás ti|arnháztartáson kívülre e|őirányzatara 150,0 e Ft-ot a Rĺĺkóczi
Szcivetség ,,Beiĺatkozĺási osztöndíj Program''(2s0,0 e Ft) és a ľ,4osolyéĺt Kĺizhasznú Egyesület
betegorző eszköz beszerzés (150 e Ft, amit az EgyestiletazEgyesített Szent István és Szent
Lász|ő Kőrhaz Gyermek Hematológiai és ossejĺ Transzplantációs osztályanak ľészére fog
átadni) támogatása címén.

I.f. Az onkormźnyzat kiadás 11107-0l cím mÍĺködési cél és általános tartalékon belül
Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék _ cinként vállalt feladat _
e|őirányzaÍ.áról 40,0 e Ft-ot átcsoportosĺt a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
működési célú támogatás államhaztartáson kívĹilre e|őirányzatára a Raul Wallenberg
Egyesületet a ,,Régen volt? Hol is volt'' című országos felmenő rendszenĺ vetélkedő
btĺféebédj ének kciltségeinek támo gatása címén.

1.3. Az onkormźnyzat kiadás 11603 cím _ önként viíllalt feladat - felújítási e|ófuányzatán
beltil a köaerületek, kĺjzműépítés taľtalék előirányzatárő| 3.745,2 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás dologi e|őirźlnyzatrĺn belĺil a ftildkiemelés előirányzatźlrakiegészítés címén.

|.4. a) Az onkormźnyzatkiadás I|602 cím - k<itelező feladat - kiadás dologi e|őirányzatán
belĺil a frĺtésszolgáltatas előirányzatárő| 16.509,0 e Ft-ot, a víz-csatoľnadíjak e|oirźnyzattrőI
6.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az egyéb kiadások e|őirányzatára e|ozo évben tű|szźm|ázott
köz:jzemi díj ak visszafizetése érdekében.

b) Az onkormányzat kiadás 1 1601 cím - önként vállalt feladat _ beruhazas e|őkányzatáĺő|
7.864,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás.t1601-03 cím _ onként vállalt feladat - felhalmozási
célú támogatások á||amhtnaftáson kívĹilre előirányzatára a Józsefuiĺľosi Gazdálkodási
Központ Zrt.kozszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokhoztargyi eszközĺĺk - a
4 đb kézi kezelésrĺ nagynyomású takarítógép 1 .070,0 e Ft, anyagbeszeru(5i gépjármrĺ |.270,0 e
Ft, lombszívő, aprítőgép |.524,0 e Ft, karbantartáshoz és kertészethez sztikséges eszközĺĺk
4.000,0 e Ft - beszerzése címén.
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1.5. Az onkormányzat kiadás l 160l cím önként vállalt feladat beruházás
eLóirányzatárő| 9.652,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-03 cím _ önként vállalt fęladat _
felhalmozási célú támogatások á|Iamháztaľtáson kívülľe e|őirźnyzatára a Józsefvarosi
Gazdálkodási Központ Zrt. közszo|gá|tatási szetződés keretében ellátandó szemétszállítási
feladathoz platós gépjarmű beszerzése címén.

1.6. Az onkormányzat kiadás l1107-01 cím műkĺidési cél és általános tartalékon belül
Sántha Péterné alpolgármester saját keret működési céltartalék - önként vállalt feladat _
eloirányzatáról 100,0 ę Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ <jnként vállalt feladat -
működési célú támogatás á|Iarnháztartáson beltilre e|őirtnyzatttta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központon kereszttil a Vajda Péter Ének-zenei Altalános és
Sportiskolában tartandó óvodások sportversenyen kiosztandó díjak, táľgyjutalmak
költségeinek támogatása címén.

1.7. Az onkormányzaÍ. kiadás ll107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
Sántha Péterné alpolgármester saját keret miĺködési céltartalék - önként vállalt feladat _
e\őír,ányzatár,ő| 244,0 e Ft-ot átcsopoftosít a kiadás 11105 cínr _ öl*élrt vállalt feladat -
működési célú támogatás źt||amháztartáson belülľe -e|őirányzatára a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központon keresztül a Németh Lász|ő Altalános Iskola alapításának |20.
évfordulójára rendezett ürľl-epségsorozat kĺjltségeinek támogatása címén.

1.8. Az onkorm ányzatkiadás 1|706-02 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatán
belül a szakértői díjak és egyéb dologi kiadások szabad maradvány előirźnyzatźrőI 1.25O,O e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 1 0l cím - kötelező feladat - dologi kiadás, ezen belül a bérleti
díj előirányzatáĺa meghibásodott gépjármű javítása miatt 6 hónapľa gépjármű bérlés címén.

1.9. Az onkormányzat kiadás l1107-01 cím műkcjdési cét és általános tartalékon be|u! az
általános tartalék _ kotelező feladat - e|oirányzatźrő| 5.000,0 e Ft-ot átcsoportosĺt a kiadás
11i05 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási célú támogatás źi|amhźztartáson kívĺilre
e|óirányzatára az Egységes Magyarországi Izraelíta Hitközség részére a Teleki tér 22. szćrn
a|att ta|á|ható, tinkormányzati tulajdonú helyiség felújításara (34739l0/N31 hľsz' udvaľi
bejáratű ftldszinti iroda) vissza nem térítendő támogatás nýjtása címén.

I.|0. Az onkoľmányzat kiadás 11602 cím _ kcjtelező feladat * dologi e|őirtnyzatán belül a
karbantartás, rendkívüli kaľbantaľtás előirányzatźtrő| 5.106,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11603 cím _ cĺnként vállalt feladat - felújítási e|őirćnyzatLĺn belül a cserelakások felújítási
e|őirányzatára 4.79I,5 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirtnyzatára kikĺiltcĺztetés és bonyolítási díj
címén 3|4,6 e Ft-ot átcsoportosít a VIII. keľtilet Somogyi Béla u. 19.2. eme|et22. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás felújítása címén a VIII. kerületi Szigony u. 33. B. épület fsz.
18. szám alatti lakásnak a bérleti jogviszony kcizos megegyezéssel történő megsztintetésével
egyidejűleg.

1.11. a) Az oiÍkormányzat kiadás ||60f cím - önként vállalt feladat - kiadás felújítási
e|őirányzatĺán belĹil a ,,LELEK-Programba kijelölt lakások felújítása, komfortosítása (ebből
pá|ytaati foľrás 1 1.000 e Ft)'' címet kiegészíti a Dugonics u. 14. I. 20., a Ttimő u. 56. fsz. 10.
és a Tömő u. I. 30. sztlm a|atti lakások felújításával.
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b) Az onkormányzat kiadás |1602 cím - önként vállalt feladat _ kiadás felújítási
e|oírányzatán beltil az a) pontban meghatározott e|óirźnyzatrő| 420,0 e Ft-ot átcsoportosít a
dologi e|őirányzatra a Józsefuárosi Gazdálkodási Kcizpont Zrt. bonyolítási díja címén.

1.12. Az onkormányzat kiadás I|602 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatán belĺil
a kaputelefonok kiépítése e|őirányzatáról bruttó 1.524,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítás -MAV te|ep viz - csatorna - ktizmtĺfe.jlesztés _ előirźnyzatfua,

Indoklás: A Budapest VIil. kerĺilet Hungária krt.2-4 szám a|att (MÁĐ E|ep 2O|4-2O15.
évben sor kerüIt aviz-csatoma közművezeték teljes felújításáľa. A tavaszi intenzív esőzések
során kiderült, hogy a telepen a vizę|vezetés nem megfelelő, több helyen megáll a víz a régi
lejtéSi viszonyoknak megfelelően. A korábbi években ez nęm okozott problémát, mivel a
vegyes útburkolatból adódóan a keletkezett csapadék az a|talajba szivárgott. 20|6. március
22-én sor került az éves garanciális bejárásra, ahol a fent említett vízę|vezetési hiányosságok
is napirendre kerültek. A bejáráson résztvevők megállapodtak abban, hogy a jelenség nem
garanciális jellegri. A hiányosságok megsztintetése érdekében a víze|vezetési munkálatok
kcĺltségeire a költségvetési fedezet biaosítása indokolt, mely címľenden belül előirányzat
átcsoportosítással megoIdható.

t.13. Az onkormányzatkiadás 11601 cím - önként vállalt feladat - felĺjĺtási e|őirányzatán
beltil a Bókay János u.- Üll0ĺ út és a Práter u. szakasz felújítás 60.000,0 e Ft előirányzatźú
átcsoportosítja a |1603 cím _ ĺinként vállalt feladat felújítás - Bókay János u.- Ülloi út és a
Práter u. szakasz útfelújítás 59.047,5 e Ft, Bókay u.-Ülloi u. szakasz kozvi|ágítás tervezése
9 52,5 e Ft - e|őirtnyzatára.

Indoklás: A költségvetésben a fenti tltszakaszra a felújítás a 11601 címre keľült
megtervezésre, azonban eZ a szakasz is Corvin Sétány teľĹiletére esik, ezért |avasolt a címek
közötti átcsopoľtosítás. A Bókay u.- Ülloĺ u. szakaszľa a kozv1|źĺgítási kiviteli tervek még
híányoznak, ezért az litfelújítás előiľányzatárőI az átcsoportosítás szükséges a megvalósítás
érdekében.

1.14. Az onkormányzatkiadás t 1l07-01 cím miĺk<jdési cél és általános tartalék e|oirźnyzatźn
belül dr. Sáľa Botond alpolgiĺrmesteľ saját keret céltartalék - önként vá||a|t feladat -
előirźnyzataról 900,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601-01 cím _ tinként vállalt feladat _
felhalmozási célú táĺncgatas éi|aĺĺ,háńartáson kí'ĺlilre elairé'nyzatára spoľtszęrek beszeĺzése
céljából.

Indoklás: Alpolgáľmester úr a saját keretéből az alábbi feltételek mellett kívlán hozzájáru|ni -
egy több állomásos, köredzés rendszertĺ, funkcionális mozgásforľna _ az (n. coľe tréning
edzéstípus kedvezményes elérhetővé tételéhez a kerĹileti lakosok és az onkormányzat
dolgozói szćĺmára, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola tomatermében.

A core tréninghez szĹikséges sporteszközöket az iskola műkĺjdtetését ellátó Józsefuárosi
Gazdá|koďási Központ Zrt. (JGK-irt.) szerzi be. A JGK ZÍt. a beszerzendő eszkdzöket
térítésmentesen hasznźt|atba adja a core tréning edzést tartó Trend-Spoľt Kft.-nek azzal, hogy
a Kft. az iskola tomatermének használatáért piaci alapú bérleti díjat flzet, tovźhbá az őrźlk
árábő| 20oÁ kedvezméný biĺosít a jőzsefuárosi lakosoknak, valamint az ĺjnkormányzati
intézményrendszerében đolgozóknak. 
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1.I5. Az onkormányzat kiadás 11l07-01 cím műkodési cél és általános taľtalék elófutnyzatán
belül az általános tartalék - kötelező feladat _ e|őírányzatárő| t.234,4 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás Il704 cím - onként vállalt feladat - dologi kiadások e|óirányzatfua a Jőzsefuáľosi
Szent Kozma Egészségtigyi Kozpont szakľendelő liftjének karbantartása címén.

Indoklás: Az e|ózó évben a szakendeloben kiépített új liftekĺe a karbantartási szerződést
2016. december 3l-ig a szolgáltatóva| az onkormanyzat köti meg, ezért szükséges a
kĺiltségvetési fedezet biztosítása az önkormányzati feladatoknál.

1.16. Az onkormányzatkiadás 11l07-0l cím műkĺjdési cél és általános tartalékon belül Egry
Attila alpolgármesteľ saját keret műkĺidési céltaľtalék - ĺinként vállalt feladat _ e|őirányzatáľő|
1.905,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat - dolosi
eIőirányzatára.

Indoklás: Alpolgármester Ur saját keretébo| szerződést kíván kötni az alábbi feladatokra:
- a Megbízó egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartoző házioľvosi feladatok
e||átására vonatkozó szerződéstervezet ĺisszeállításźlhoz tanácsot nýjt, különös tekintettel a
szerzódés j ogszabályi hátteľére,

Ezen konceoció célja aMegbíző eeészségüeyi alapellátási feladatait ellátó felnőtt háziorvosok
ésházi gyermekorvosok (a továbbiakban:háziowosok) ĺjsztönzése és támogatása (például
eszköz, humánerőforrás biztosítása, apraxisok elénéktelenedésének megelőzése), a kerületi
feladatellátás feltételeinek vonzóbbá tétele a jelenlegi és a leendő házioľvosok számára.
Tanácsadása körében megvizsgálj a aMegbíző á|ta|jelenleg biztosított feltételeket , részt vesz
a koncepció kidolgozásatárgyában összehívott egyeztetéseken, aMegbíző által osszegyűjtött
háziorvosi javaslatok alapján tanácsot ad a koncepció tartalmára.

1.I7. Az onkormányzat kiadás ll107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül
Sántha Pétęľné alpolgármesteri saját keret - önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatárő| 200,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadas 11105 cím - önként vállalt feladat _ felhalmozźsí cé|u támogatĺĺs
źi|aĺnháztartáson kívĹilre előirányzatára a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú
Egyestiletnek könyves ko csik bęszerzésének támo gatása címén.

1.18. a) Az onkormányzat kiadás l l107-01 cím műkĺidési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kĺjtelező feladat - e|őirányzaÍárő| 3.2a2,0 e Fĺot átcsoportosít a kiadás
1l108-02 cím _ kotelező feladat - finanszírozési kiađáson belül a mfüödési irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára l.580,0 e Ft-ot, a felhalmozási
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatára 1.622,0 e Ft-ot.

b) A Józsefvaĺosi Egyesített Btilcsődék 40100-02 cím - kĺjtelező feladat _ bevételi
ťlnanszírozási bevéÍelen belül a működési irźnyítőszerui támogatĺĺsként folyósított támogatás
fizetési szźlm|án történő jőváfuása e|őirźnyzatát 1.580,0 e Ft-tal, a felhalmozási iľányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jőváírása e|őirźnyzatát 1.622,0 e
FĹtal megemeli.

c)A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - kötelező feladat _ kiadás dologi
e|őirányzattú 1.580,0 e Ft-tal, a beruházási előirźnyzatát 1.62f,O e Ft-tal céljelleggel
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megemeli a Bölcsődék napja alkalmával a Játékvár és Tücsok-lak Bölcsődéknek udvaľi és
csoportszobai játékok és könyvek beszerzése céljából.

1.19. a) Az onkormćnyzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül a
civil szervezetek pá|yázati támogatása céltartalék - önként vállalt feladat e|őirányzatárőI
2.050,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l l105 cím _ önként vállalt feladat - mrĺködési célú
támogatás áI|amháztartáson kívülre e|őĺrányzatára |.604,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú
támogatás áIIamháztartáson kívülre e|olrányzaÍára 446,0 e Ft-ot.

b) Az onkormányzat kiađás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
egyházak, egyházi közösségek páIyázati támogatása céltartalék _ önként vállalt feladat
e|őirányzatárő| 4.600,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat -
műkcjdési célú támogatás á||amháztartáson kívülre e|őirźĺnyzatélra 3.610,5 e Ft-ot' a
felhalmozási célú támogatás á|Iarrháztartáson kívülre e|őirányzattra989,5 e Ft-ot.

c) Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon beltil a
sportszervezetek pályázati támogatása céltaľtalék - ĺjnként vállalt felaclat e|őirányzatárő|
950,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll105 cím - onként vállalt feladat - működési célú
támogatás á||amháztartáson kívülre e|oirányzatára 882,0 e Ft-ot, a felhalmozási c.elú
támogatás á|Iamháztaľtáson kívülre e|őtźtnyzatźtra 689 e Ft-ot.

d) Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
nemzetiségi önkormányzatok pá|yazati támogatása céltartalék - cinként vtila|t feladat
e|óirányzatárő| 5.807,0 e Frot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat -
mtíködési célú támogatás államháxartáson belülre e|őirányzatára 5.659,8 e Ft-ot' a
felhalmozási célú támogatás á||arĺlháztartáson belülre e|őirányzatára |47,2 e Ft-ot.

Indoklás: Az Emberi Erőfonás Bizottság az 53/20|6. (IV.06.) számu batározatában a
költségvetésben jóváhagyott pźllyázati támogatások keretére a tźtmogatási javaslatot megtette.
A polgáľmesteri döntés érdekében az e|őirányzatok átcsoportosítása szükséges.

t.20. Az onkoľmanyzat kiadás 11107-01 cím műkcidési cél és általĺínos taľtalékon belül Egry
Attila alpolgármesteri saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat - e|őirányzatźrő| 38l,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás l 1101 cím - ĺjnként vállalt feladat dologi kiadások
eiőir ány zatára tolmácso iás đíj a címén.

Indok|ás: Alpolgármester úr olasz testvérvárosi kapcsolattartásra és olasz nyelvű
tolmácsolási és fordítási feladatok ellátására 6 hónapos időszakľa szerződést kívan kötni, ezért
az átcsoportosítas szükséges.

|.f1'. Az onkormányzat kiadás 1l 107-01 cím működési cél és általános tartalékon belril dľ.
Kocsis Máté polgármesteri saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat - e|oirźnyzatátő|
62|,5 e'Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l101 cím - önként'vállalt feladat _ személyí juttatás
e|oirányzatára 500,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
e|őirányzatára If|,5 e Ft-ot megbízási szerződés díjának emelése címen.

t.22. Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím mĹĺkcjdési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék _ kötelező feladat - e|őirányzatárol 1.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
l160l-03 cím - ĺjnként vállalt feladat - működési célú támogatás á||amhánartáson kívülre



eIőiränyzatára a Föld Napja alkalmából meghirdetett viľágosításhoz 10.000 tő virág
beszerzése érdekében, melynek bonyolítója aIőzsefvárosi Gazdálkodási KtizpontZrt'

I.f3. a) 11802 cím megnevezése Józsefvárosi Kozbiztonságáért és Koztísztaságáért
Nonprofit Kft ' támogatása.

b) Az onkormányzatkiadtls l1107-0t cím műkcĺdési cél és általános tartalékon beltil az
általános tartalék - kotelező feladat - e\óirányzatárő| 650,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadáS
11802 cím - önként vállalt feladat - működési célú támogatás á||amhánaĺáson kívülre
eIottáĺyzatára'

Indoklás: A Józsefvárosi Közbiztonságáért és KöztisztaságáértNonprofit Kft. 20l6. évi üzleti
tervjavaslata 650,0 e Ft cisszegű tulajdonosi támogatással egyensúlyos, ezétt az elfogadás,
jóváhagyás, működtetés érdekében az e|óltányzatok kozotti átcsoportosítás és az üres
megnev ezés né l k Ĺi l i címrendre é s kieme lt e|ólr ány zatr a/ t ov atr a szüksé ges.

I.24. Äz tnkormányzat kiadás 1l l07-01 cím mtíködési cél és általános tartalék elóiráĺyzatán
belul az általános tartalék _ kotelező feladat _ elóirányzatátő| 983,4 ę Ft-ot átcsoportosít a
kiadás IL704 cŕm - ĺjnként vállalt feladat _ dologi kiadások e|óirányzatára a Jőzsęfuáľosi
Szent Kozma Egészségügyi Központ szakĺendelő 4db liftjének kaľbantaľtása címén.

1.f5. Az onkormányzat kiadás 11107-0t cím műkcidési cél és általános tartalékon belul
Sántha Péterné alpolgármester saját keľet műkodési céltaľtalék - önként vállalt feladat _
e\oirányzaÍ'árőI73,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l 10l cím - önként vállalt feladat - dologi
eIólrányzatára a FöId Nupja gyermekrajz verseny nyerteseinek családi Állat es Ncivénykert
belépők - 10 db jegy - beszerzéséhez versenydíj címén.

L.26. Az onkormányzatkiadás ll107-01 cím működési cél és általános taľtalékon beltil az
általános tartalék _ kĺjtelezo feladat _ e|őirányzatárő| 1.586,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11605 címen bę|i| az EUB II. projekt _ önként vállalt feladat beľuhazás e|őirányzatźna
Galéria Negyed tervezése címén'

I.27. Az onkormányzat kiadás 11107-0t cím működési cél és általĺĺnos taľtalékon belül
Sántha Péteľné saját keret céltaÍtalék - <jnként vźi|alt feladat e|őkányzataról 500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1l05 cím - önként vállalt feladat _ műkĺidési célú támogatás
áL|amháztartáson kívülre e|oirźnyzatára Mansa Piroska egyéni vá||alkoző festő és

éľemművész é|etéro| és munkásságáról szóló konyv megjelentetéséhez támogatás nffitása
címén.

1.28. Az onkormányzatkiadás l1107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kötelező feladat - e|őirttnyzatárőI 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
1160t-03 cím - önként vállalt feladat - műktidési célú támogatás államhźntartáson kívtilre
előírtnyzatźra đ.Föld Napja alkalmából. meghirdetett virágosítáśhoz a 10.000 tő virág'
beszeruésén kívĹil további 5.000 tő beszeruése címén.

t.29. Az onkormĺányzat kiadás 11107-01 cím műkcĺdési cél és általános tartalék eloirányzatán
beIĺ:I az általános taľtalék - kote|ezó feladat - e|oirányzatárő| 4I1,f e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11'704 cím - önként vállalt feladat - dologi kiadások e|őirźnyzatára a Jőzsefuáľosi
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Szent Kozma Egészségtigyi Központ szakrendelő 4db liftjének üzembiztonsági vizsgálata
címén.

1.30. Az onkormányzat kiadás 11703 cím - kcĺtelező feladat - dologi e|őirányzatán beltil a
Tervtanács díjai előirányzatárő|3l0,8 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatas e|őirźtnyzatáta
250,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirtnyzatĺĺľa 60'8
e Ft-ot Tervtanács új tagjának díjazása címén.

2. Költségvetési szervek vezetőinek sajút ltatáskiirében ttjrtént előirdnyzat

. dtcsoportosítdsok

I. a) Jegyzői hatĺźskör
A Polgármesteri Hivatal kiadás 1f201-04 cÍm - kötelező feladat _ dologi e|oirźnyzatán belül
az uzemeltetési anyagok előirányzatárő| bruttó |5I,J e Ft-ot átcsoportosít a beruházási
e|őírányzatára, tekintettel arra, hogy a Nemzetiségi onkormányzatok telephelyén fiiggönyök
elhasználódtak, így cseréje szükséges. A bekerülési kĺiltségre az átcsoportosítiĺs indokolt.
A Polgármesteri Hivatal bevétęli |f20L-04 cím _ kötelező feladat - működési finanszírozási
bevételen belül az iľrínyítószerví támogatásként folyósított támogatás f,lzetési szám|źn történő
jőváírása előirányzatáról l5L,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszítozási bevételen
belül az iriínyítószervi tamogatásként folyósított támogatás ťlzętésí.szźtmlán történő jőváírása
e|őirányzatára.

b) Polgármesteri ltatóskör
Az onkoľmányzat kiadás 11108-02 cím működési ťtnanszírozási kiadáson beltil az
irányítószervi támogatásként folyósított szám|a kiutalása - kote|ező feladat - e|ł|irányzatáról
I5I,7 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítószeľvi
támogatásként folyósított számla kiutalása - kĺĺtelező feladat - e|oirźtnyzatfua.

Egyéb gazdasági események miatti, és a ktiltségvetési szervekvezetői,
ö n ko ľmán y zati v ezető k á ltal j ava s o lt e|őir ány zat m ĺí do s ítás ok, valamin t

e|őir ány zat ko rrekc ió k
E fejezetben javasolt kcĺltségvetési módosĺtások indokai:

- központi kĺiltségvetésből származó bevételek,
- intézmények saját mfütjdési bevételi többlete,
- áLlamhanańáson beiüiröi és kívüirői átvett pélueszkozok,
- jővźlhagyott kĺiltségvetésen belĺili átcsoportosítĺĺsok.

|.ĺ A Képviselő-testület a 28lf0|6. ( tI.04.) számil hatfuozatában Balázs Emő építész
emléktáblájának kĺjltségeihez Sántha Péterné alpolgármesteľ saját keľete terhére 30,0 e Ft
támogatásról döntött. A költségvetésben a sajtt keret előirányzat a műkĺjdési céltaľtalékon
keľült meglervezésre, ezérÍ' az átcsoportosítás inđokolt. A támogatást magánszemé|y kapja,
melyet kiťlzetoi járulék is terheli. A magánszeméllyel a teljes ĺisszegre került a trímogatási
szerzodés aláírásra, igy a kifizetőt terhelő járulék fedezeteként javasolt az A\polgármester
Asszbny saját keretének megjelĺĺIése.

A Képviselő-testÍilet az onkormányzat kiadás 1ll07-01 cím műkcidési cél és általános
tartalékon belül Santha Péteľné alpolgármester saját keret miĺködési céltartalék _ önként
váI|a|t feladat - e|őirányzatárő| 34,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1 105 cím - önként vállalt
feladat - felhalmozási cé|,ű támogatás ćilIamháńartáson kívĹilre 30,0 e Ft-ot és munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzźi1áru|ási adó e|oirányzatára 4,0 e Ft-ot.



f .l A Po|gármesteri Hivatal 12f0f cím eredeti kcĺltségvetésében a rehabilitáciőshozzźi1áľulás
adminisztrációs hibábo| az önként vállalt feladatok kozött kertilt megtervezésre, ezért a
kötelező és az önként vállalt feladatok kozotti átcsoportosítás szĺikséges.

A Képviselő-testület az onkormányzat kiadás 11108-02 cím - önként vállalt feladat -
múkcjdési ťĺnanszírozási kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás

kiutalása e|óirányzatárőI If.735,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1108-02 cím - kĺitelező
feladat _ működési finanszírozási kiadáson belül az irtlnyítőszeľvi támogatásként folyósított
támo gatás kiutalása előir tny zatár a.

A Képviselő-testület.-a Polgármesteri Hivatal bevételi I2f02 cím - önként vállalt feladat -
műkodési finanszírozási bevételen a belt-il az iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési számlán tĺjrténő jóváírása előirányzatárő| 12.735,0 e Ft-ot átcsoportosít a
bevételi 12202 cím - kotelező feladat - műkcidési finanszírozási bevételen a be|ĺI az
irányítószervi támogatásként fo1yósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
előirányzatára, va|amint a kiadás 12202 cím _ önként vállalt feladat - munkaadót teľhelo
járulékok és szociális hozzájźtru|ási adó e|ólrányzatárőI |2.735,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás
12202 cím - kötelező feladat - munkaadót terhelo iárulékok és szociális hozzáitľrilźlsi adó

előiránYzatára.

3./ A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató 3s Gyermekjóléti Központ vezetóje pótigérľryel
forciuit a HACCP rendszer kiépítéséhez és kézikĺjnyvek eikészítéséliez, rrrelyirek bekęri'ilési
összege osszesęn bruttó 499,6 e Ft. Javasolt a kötelező feladatellátáshoz a működési általános
tartalékról a fedezeteť biĺosítani.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzatkiadás lt107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kcjtelező feladat _ előlrányzattlrőI 499,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
1 1108-02 cím működési ftnulszÍrozási kiadáson belül az kányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - kotelező feladat _ e|őirányzatára.

- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40109 cím _ kötelező
feladat _ működési finanszírozési bęvételen belül az irźnyítőszervi tźlmogatásként folyósított
támogatás fizetési számltn t<jľténő jóváírása eloirányzatát és a kiadás dologi e|óirányzatźtt

3f7,0 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazotlak oktatiísa címén.

- a Józsefuárosi Szociálís Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40106 cím - kötelező
feladat - működési finanszírozási bevételen beltil az irányítőszervi tźlmogatásként folyósított
támogatás fizetési szttmlttn t<jrténő jóváírása e|őirányzatát és a kiadás dologi e|(lirányzatźtt
40,5 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 cím -
kötelező feladat - műkodési finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként

folyósított támogatás Íizetési szźtmlán.történő jőváírása e|óhźnyzatát és a kiađás dologi
előirányzatát ||2,] e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az a|ka|mazottak oktatása
címén.

- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont 40108 cím - kötelező
feladat - műkĺidési finanszíľozási bevételen belül az irányítőszervi tźmogatásként folyósított
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támogatás fizetési szźlm|án tĺjrténo jóváírása e|óirányzatát és a kiadás dologi e|óirányzatát
19,4 e Ft-tal megemeli a HACCP kézikönyv és az alkalmazottak oktatása címén.

4.l Af0I5. évi IV. negyedévi prémiumévekľe az onkormányzat 819,0 e Ftkiegészíto állami
támogatásban részesült. Tekintettel arra, hogy a támogatás utólagos, a Hivatal a kifizetést
teljesítette, így javasolt ezt. a megtérülést az áIÍalános tartalékra helyezni'

- A Képviselő-testület az onkormányzat bevételi l1l08-02 cím műkodési célú támogatás
á||amháztartáson belülro| e|óirányzatán belĹil a helyi önkormányzatok áItalános működéséhez
és ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatás ezen belül a kiegészítő
költségvetési támogatás - kotelező feladat - e|őirányzatát 8l9,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a
kiadás 11.107-0l cím műkodési cél és általános tartalékon belül az tita|ános tartalék -
kötelező feladat _ e\őirtnyzatát 819,0 e Ft-tal megemeli.

5./ Bérkompenzácío címén f0|6. janlńr - febľuáľ - március hónapra II.|46,I e Ft központi
kö ltségvetési támo gatás illette męg az onkormányzatot.

A Képviselő-testület

- az onkormányzat rl108-02 cím - kötelező feladat - bevételi helyi önkormányzatok
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoloao tolt'egvetési allami támogatások
e|oltányzataĺr beiüi a központi köitségvetési tánrogatások előirárryzaiái ii.i46,i e Ft-tal és a
kiadás ťlĺanszírozási műkĺjdési kiadások e|őirźnyzatán belül az irćnyítőszerui támogatásként
folyósított támogatás kiutalása -.kĺitelező feladat - e|łóirényzatát 10.801,3 e Ft-tal, önként
vállalt feladat e|őirányzatźLt |39,8 e Ft-tal, á||amigazgatási feladat. e\őírányzatát 205,0 e Ft-tal
me geme l i bérkompen zétciő kozp onti ál lami támo gatás a cí mén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási eloirćnyzatát - kotelezo és önként vállalt feladat -
az e|oterjesztés 1. mellékletbęn részletezettek alapján megemeli a2016. január _ február -
március havi bérkompenzáciő címén.

6.| A Budapest VIII. keľĹilet Tavaszmező u. 6. épĹilet kiürítése kapcsán a ftjldszint 4. szétm
alatti lakó a bérleti jogviszony megváltását fogadta el a bérleti szeruóđés felbontásával. A
bérleti jogviszony megváltás összege a becsült forgalmi éÍték 50%-a, ami 6.725,0 e Ft. A
költségvetésben ennek az épületnek a kitirítéséľe bruttó 40.000,0 e Ft keľĺilt megtervezésľe a
dologi előirányzaton, így átcsoportosítással a bérleti jogviszony megváltás összegének
fe đezete b i zto s ítható.

- A Képviselő-testĹilet az onkormányzat kiadás ||602 cím _ önként vállalt feladat - dologi
e|őirźnyzatán beltil a Tavaszmęző u. 6. kiköltöztetés előirányzatárő| 6.725,0 e Ft-ot
átcsoportosít a felhalmozási célú kiadás á||amhźztartáson kívĹilľe e|őirtnyzatfua a
Tavaszmező u. 6. fsz. . szźmú lakásbérleti jogviszony megváltása címén.

2015. évi kłiltségvetési maradvány és annak felhasznáIása

1. a) A Józsefuarosi onkormányzat2015. évi költségvetési maradvány 5.718.064 eFt,
ebből 20|6. évi eredeti költségvetésben tervezett |.927.636 e Ft. A maradványok összegét,
valamint a fe|adattal terhelt maradviínyok, valamint a központi költségvetéssel történt
elszámolásokat, befizetési kĺitelezettségeket és az elvonásokat a 2l a - b. számú melléklet
kerületi szinten, valamint kĺiltségvetési szervenként, költségvetési címenként tarta|mazza. A
szabađ maľadvány cisszege cisszesen 2.|68.366 e Ft, ebből 20|6. évi eľedeti költségvetésben
tervezésľe keľült 1.401.050,0 e Ft, így a további szabad maradvány összege 167.316 e Ft. A
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szabad maradványból a műköđési l.431.093,0 e Ft' a felhalmozási hiány 663.]7],0 e Ft. A
teljes szabad maradvány összegével javasolt a működési általános tartalék megemelése. A
kerületen beltili duplázódás összege az intézményi elszámolások elvonások miatt <jsszesen

753.626,0 eFt.

A Képviselő-testület
- Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános taĺtalék _ kĺjtelező feladat - előirányzatát767.316,0 e Ft-tal megemeli.

b) 2015. évben az EUBII., a Magdolna Negyed projekt, valamint az Aurőra rendelo felújítás
páIyázati pénzeszközei nem kerültek teljesítésre, amivel a f0I6. évi költségvetési bevételei
e|őirźtnyzatok megemelése szükséges. Ezeknek a pályázatoknak 2015. évben nem teljesült
pénzeszkozęinek összege összesen 464.3f0,0 e Ft' amit javasolok a működési céltartalékľa
helyezni.

A Képviselo-testület
- az onkormányzat bevételi 11605 címen belül aZ Auróra rendelo felújítása
felhalmozási célú támogatás źl||amháztartáson belülrol - ĺinként vállalt feladat - előirányzatát
30.781,0 e Ft-ta| és ęzze| egyidejűleg a kiadás 11107-0l cím műkĺjdési cél és általános
tartalékon belül az általános taftalék - kötelező feladat _ e|óiráu.yzatát, ugyanezen összeggel
megemeli.
- aZ onkoľmanyzat 'oevéteii i i605 címen belüi az EUBZ projekt működési céiú
támogatás áI|amhánaftáson belülľől - önként vállalt feladat - e|őkányzattlt 7 .758,0 e Ft-tal, a
fe|ha|mozási célú támogatás á|Iamháztartáson belülről - önként vállalt felađat _ előirányzatát
f5I.440,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és
általános tartalékon belüI az általános tartalék _ kötelező feladat - e|óirényzatát f59.I98,0 e

Ft-tal megemeli.
- az onkormányzat bevételi l1604 cím Magdolna Negyed III. projekt műkcjdési célú
támogatás á|Iarrháztaĺtáson belülrol _ onként vállalt feladat - e|oirányzatat96.279,0 e Ft-tal, a
fe|halmozási célú támogatás áIlarlháztartáson belĺilrol _ c'nként vállalt feladat _ e|oirányzattĺt
78.062,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejĹĺleg a kiadás 11107-01 cím műkodési cél és
általános tartalékon belru| az általános tartalék _ kĺjtelező feladat - e|óirétnyzatźlt 174.34|.0 ę
Ft-tal megemeli.

c) A 20!4. évi központi költségvętési támogatás felülvizsgálata során a jogtalanul
megillető támogatásokon kíVtil (visszafizetési kötelezettség feladattal terhelt áthŕ;zőđő
kiadásként szeľepel a maradviĺnyoknál) 40.044,6 e Ft megillető támogatást állapított meg,
melynek pénzügyi teljesülése 2016. évben valósul meg. ezért a bevételi e|őirźtnyzat emelése
szükséges. A bevételt javasolt a mfüodési általános taľtalékra helyezni.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzatbevételi 1l108-04 cím _ kĺjtelezo Íbladat _ mrĺkĺjdési célú támogatás
á||amháztartáson belülről e|őirźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím múkĺidési cél és általános
tartalékon.beltil az á|ta|ános taľtalék - kötelező feladat - e|oirźinyzattt 40.044,6 e.Fĺtal
megemeli.

A fenti bevételekkel együtt így aszabad maradvány összege I.27l.680,6 e Ft-ra vá|tozott.
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il. A beteľjesztés indoka

A koltségvetésről szóló önkormźnyzati ľendelet módosítása a Képviselő-testület át nem
ruházhatő hatásköréb e tarto zik.

ilI. A dtĺntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozot. képviselő-testtileti dontések, átruházott
hatásktjrben hozott módosítások, e\óirányzat átcsoportosítások, az évkozi gazđasági
események' támogatások miatt indokolt a kĺiltségvetési rendeletet módosítani.

Iv. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-te stület az <jnkorm źny zati rendeletet
tĺirvény 34. $ (5) bekezdése, a Magyarország
CLXXXX. törvény 42.5I. pontja a|apjźnhozza

Kérem az önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2016. április 28.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

.,,ł,,,,.'

dr. Mészźn Erika
a|jegyző

az á||anháńartásrőI szőIő 201l. évi CXCV.
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

meg.

ĺ.'',Iu" . ,./
1./
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Bérkompenzáció
Bérkompenzáció
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.-^*,: +Á* \
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^| 
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9
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15
Napraforgó Egyesített
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:bbő|
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pénzm'ktlzter'fogl'bev'tsash.-nak 20
20l 5. év után

\ '\'ir:r\
-N" \



e| terjesztés2/a szám
mel|ékIete

e Ft-ban

MŰKÖDÉst
K|ADÁsoK
osszEsEN

MUKODESI
CEL ES

ÁLTALÁtr-os
TARTÁ,LÉK

ľĺŰxonÉsĺ
cÉt,Ú

rÁľuocłrÁso
K

Á,ĺtĺĺvtĺlAzrl
n-rÁsoľ
KÍvÜLRE

ľĺtjxooÉsl
cÉrÚ

rÁľĺocłrÁso
K

Ár,I,łn,ĺrłlłzĺĺ
R.rÁsoľ
BELÜLRE

2015. évi maľadvány terhére áthtĺzÓdÓ kiadások

uĺrľxĺ.łnÓr
rnnrĺtI,i

ĺ.łn.ur,Éxor
És szocn.us
Hozzłr^R.aLi

SI ADT

oNKoRMANYZÁT/
xÖlľsÉcvprÉsl szERv /
FELADAT MEGNE\'EzÉSE

Feladattal terhelt maradvány'peIes
ti.zász|Órudak, kc!nywizsgálat,
szakért i díjak



oľxorurĺÁľyzĺ.ľĺ
xoĺrsÉcvBrÉsl szERv /
FELADAT MEGNavBzÉsB

2015' évi maľadvány terhére áthtlzÓdÓ kiadások

feladattal terhelt muadvány' ( jutalom,

cafeteria. karbantartás.)

eIóterjesztés2/a számÚ
mel|ékIete

e Ft-ban

MŰKÖDÉsI
rlło,ł,sox
osszEsEN



eloterjesztés2/a szám
mel|éklete
e Ft-ban

MUKODESI
KtADÁsoK
ÖsszEsEN

MÚKoDÉsr
cÉL És

ÁLTÁLANos
TĄRTALÉK

MUKoDÉsI
cÉLÚ

TÁMoGATASo
K

Ar,tĺĺqnÄzrĺ
n-rÁsoľ
KivÜLRE

ĺ'ĺÚxÖoÉst
ctĺlÚ

TÁMoGATÁso
K

Ár,I,ĺlt,ĺĺj.zĺl.
n.rÁsoľ
BELÜLRE

2015' évi maradvány teľhére áthtizÓdÓ kiadások

rlr.Áľorĺĺx
pÉľznBĺ,l
ĺuľľłrÁsł

ľĺuľxĺ,łoir
rĺnstLi

ĺ.łnulÉror
És szoclłus
ĺozzĺ,lÁnuĺÄ

sl łnl

oľxonľĺÁľyzłr l
xolrsÉcvnĺÉsl szERv /
FELADAT MEGNnvBzÉsĺ



előterjesztés2/a számu
me||éklete

e Ft-ban

MÚKoDÉsI
K|ADÁsoK
osszEsBN

MÚKoDÉsI
c LÉs

ÁI-ľłlÁľos
rłnralÉx

uÚxooÉsl
cÉlÚ

rÁľĺocłľÁso
K

ÄĺĺĺĺvllĺÄzrĺ
R.TÁsoN
rcĺvÜlnp

MÚKÖDÉSI
cÉl,Ú

rÁuoc,łľÁso
K

Ár,lłmrłÁzrĺ
R-TÁsoN
BELÜLRE

2015. évi maradvány teľhéľe áthtĺzÓdÓ kiadások

/4r,,,.'ł,.L./ .!, /'.ĺ/

MI'NKÁADÓT
TEREELŐ

JÁRULÉKoK
És szocrÁ,r,rs
EozzÁJÁRULÁ

SI ADT

oľxonľĺÁľyzłrl
xÖlrsÉcl.n'rÉsl szoRv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

szENT KozMÁ EGÉszsÉGÜGYI
KOZPONT

szENT KozMÁ EGÉszsÉGÜc}'I
KOZPONT OSSZESEN

\-s



e|őterjesztés2/a szám
me||éklete

e Ft-ban

MŰKÖDÉs|
K|ADÁsoK
ÖsszEsEN

MÚKÖDÉsI
cÉLÚ

ľÁľĺocl.rÁso
K

ÄttĺrvĺlłÁzrĺ
R-TÁsoN
KĺvÜLRE

ľĺÚrÖoÉsl
cÉlÚ

ľ,ilĺocłrÁso
K

Ár,lĺnĺrĺÁzrł
R.ľÁsoľ
BELÜLRE

2015. évi maradvány teľhére áthtlzÓdÓ kiadások

,//
Ü, r.,,.,v

ľĺuľxĺĺpÓľ
rBnRBI,ő

ĺÁnur-Éxox
És szoclÁ.Lls
ĺłozzÁ'liłxvĺi

sr ADI

oľ<oRľĺ,łľyzłrl
rÖr,rsÉcwr:Ésl szERv /
FELADAT MEGNgwzÉsB

\-s
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soR-
SZAM

oNKoRMÁNYzAT/
ror,rsÉcvprÉsl sztRv /
FELADAT MEcNnvnzÉsn

110l cím

3

Feladattal terhelt maradvány intemet,
tema.

Feladattal terhelt
maradvány'(tilácsadői díjak, repi,
Ligyvédi ktg, egyéb beszezések, ovik
ry.)4

FEĹADAT
BEsoRoLÁsA

l1102 cím

6

1

iktildetés

BERUEÁ.zÁso
K

ĺ|fl?ĺín

!
Fe|adattal terhelt maradvány ( sjato
cikkek' online kciaetités)

9

kÖtelezo

11104 cím

l0
Feladattal terhelt maradvány (

kittintetések, jutalmak)

tnként váIlalt

II

FELUJITASOK

11105 cím

12

20l5. évi maradvány teľhére áthrĺzÓd6 kiadások

Feladaft al terhelt maradvány
támogatások

I 1107-0l rím

14

Feladattal terhelt pénm. fapÓtlás,

kĺlmy'véd'

Önként vállalt

FELEALMOzli
sI KÖLcsoN
NYÚJTÁSA

t1107.02 cím feladattal
|erh'muadvány'parko|ás

1'1

nként vállalt

l1108.04 cím maradvánr

1 
^^Á

Eu' Kozpont aluIfinmszíroás

F',GYEB F.EI.FÄI'Mo7,ÄsI I<IÄDÄsÔK

]R

FELIIALMozÁ
sI cÉLÚ

KÖLcsoN
ToRLEszTÉsE

ĺSZSZGYK 4010l cím
uIfinanszíroás

nként vállalt

to
ISZSZGYK 40l02 cím
e nem utalt támogatás

)Ô

ÍEĹHALMoZÁs
I cÉLÚ

TÁMoGAT,łso
K

Áĺ-lłtt,lĺÁzrĺ
R-TÁsoN
BEĹÜLRE

megvá

ISZSZGYK 40102 cím
tlu|finmszíĺoás

)1

ltás

ĺSZSZGYK 40l03 cím
e nem uta|t támocatás

)a
TSZSZGYK 40103 cim
e nęm uta|t támocatás

őnként vá||aIt

FELHALMoZÁs
I cÍL

TÁMoGATÁso
K

Áĺr,łľĺĺÁzľł
R-TÁsoN
rÍvÜlnr

ISZSZGYK 40l04 cĺm
|finanszírozás

v^r.|.-A Í.|.A^r

24

,SZSZGYK 40104 cím
lfinmsziĺoás

ônként vállalt

\-.s
\-^-)

ISZSZGYK 40l05 cím
le nęm utalt támoqatás

nként vállalt

ĺSZSZGYK 40l05 cjm
a]ulfinanszírozás

kÖtelez

FELHÁLMozÁ,
SI

]ÉLTARTALÉK

nként vállalt

k telez

FELEALMozÁ
sI KIÁDÁSoK
tsszrsnľ

t'nként vállalt

kttelęz

t'nként vállalt

k te|ező

e|öterjesztés2/a szám
meIlékIete

e Ft-ban

n

ĺ nn/

ĺ ąĄn

0

ą aÁl

0

o

o

0

n

o

o

o

I O00

2 515

tnn

o

0

lĄĄ

o

ĺ 000

o

)a 9^ą

0

o

o

0

1 000

o

t ont
0

0

-f f23

0

ĺo ole

0

49 543

0

42 6ąÁ

n

s o23

n

-46 \\7

o

-37 044

|1 )ąÄ -..{ig./ .'1 ,'''i//
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e| teÍjesztés2/a szám
mel|ékIete

e Ft-ban

FELHÁLMozÁ
SI KIADASOK

ÖsszEsEN

2015. évi maradvány terhére áthrĺzÓdÓ kiadások

FELHÁLMozÁ.s
I cÉL

TÁMoGÁTÁso
K

Äĺl-ĺĺvlĺĺÄzrĺ
R-TÁsoN
rcÍvÜlna

FELIIALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

Ár,lłnĺRÁz.ľł
n-rÁsoľ
BELÜLRE

r.rr,ułl.tlĺozÁ.
sI KoLcsÖN
xyÚĺrÁs,ą.

., ../.1.'

,'''-t'

'10

ÖľxonľĺÁľyzłľr
KÖLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

\
-\l



e| ter,jesztés2/a szám
meIlékIete

. e Ft-ban

FELHALMozÁ
sI KIADÁsoK
tsszEsEN

2015. évi maradvánv terhére áthtĺzÓdÓ kiadások

FELHALMozÁs
I cÉL

TÁMoGATÁso
K

ÁI-r,łuRÁzr.ł
R.TlłsoN
xÍvÜr,nt

FELEALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGATj,so
K

/'I-l-łpĺrrÁzĺl.
R-TÁsoN
BELÜLRE

r./ .v' .": .2.
/'J//

oľronnĺÁ.ľyzl't l
xolrsÉcvĺľÉsl szpRv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

Feladattal terhelt
pénzm'kĺĺaer.fogl'bev'tsash.-nak 201 4
20l 5. év után



e| terjesztés2/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

FELHALMozÁ
sI KIADÁsoK

ÖsszEsEN
rALMozÁ

SI
ÁRTALÉB

20l5. évi maradvány terhére áthrizÓdÓ kiadások

FELHALMozÁs
I cÉL

Tĺ,MoGATÁso
K

Á.r,r,łľĺrłÁzrł
R-TÁsoN
xÍvÜLRr

FELIIALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

Ár,r,łuĺÁzrł
R.TÁsoN
BELÜLRE

FELEALMozÁ
SI KOLCSON
NYÚJTÁsA

/,1

r -J','U-.},. ł,i,,-

12

ONKORMANYZAT/
KoLTsÉ'GvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

Feladattal terhelt maradvány'peres
ti'ászlorudak, konywizsgálat,
szakértői díjak

\š
\



elóterjesztés2/a számu
me||éklete

e Ft-ban

FELEALMozÁ
sI KIADÁsoK

osszEsEN
ĺ'^Lĺ/Ioz^

SI
ARTÁLÉIĺ

2015. évi maradvány terhére áthrÍződÓ kiadások

FELHALMOZAS
I cÉL

TÁMoGATÁSo
K

Ár.r-łurłÁzrł
R.TÁ,soN
rÍvtjno

FELIIALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMocATÁso
K

ÁI,r,łľtĺuÁzrn.
R-TÁsoN
BELÜLRE

FELHÁLMozÁ
SI KOLCSON
NYÚJTÁSA

,., !:,1

{--" ":' ,.
'! ./':/

oľxonnĺÁľyzl,tl
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNnvr'zÉsB

la terhelt
rny.(áthr!zÓdÓ
jak, iut.Erzs.u

\..-.\\



ONKORMANYZATi
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

dattal tęrhelt maÍadvány' (egyéb

kóltségtér,karbantartások,

l'beszeŹés. stb.)

2015. évi maľadvány terhére áthtÍzôdÓ kiadások

\

FELHALMozÁ
sI KIADÁsoK

ÖsszEsEN

el teÍjesztés2/a számu
me||ékIete

e Ft-ban

,/;'

,:1 /^
i:ŕ



eI terjesztés2/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

FELHALMozÁ
sI KIADÁsoK

ÖsszEsEN
ÍÁLMozA

SI
ARTÁLÉIl

2015. évi maradvány terhére áthtĺzÓdÓ kiadások

FELEALMozÁs
I cÉL

TlłMocÁTÁso
K

Aĺĺewg'Äzĺĺ
R.TÁsoN
xÍvÜlnĺ

FELIĺALMoz/łs
I cÉLÚ

TÁ'MoGATÁso
K

,ĺ.r-r,łľĺrrÁzrł
R.TÁsoN
BELÜLRE

FELEÁLMozÁ
sI KÓLcsÖN
ľyÚĺrÁsł

a.'

tZ

15

oľxorurĺÁľyzłrĺ
KoLTsÉGvETÉsI szERv /

FELADAT MEGNEvEzÉsE

szENT KozMA EGÉszsÉGtjcYI
KOZPONT

!.:
\)



e| terjesztész/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

FELEALMozÁ
sI KIADÁSoK

ÖsszEsEN

2015. évi maradvány terhére áth zÓdő kiadások

FELIłALMozÁs
I cÉL

TÁMoGATÁso
K

Ár,lłľĺĺÁzĺł
R.TÁsoN
rÍvÜI,nľ

FELEALMozÁs
I cÉLÚ

TÁ,MoGATÁso
K

Á.r,r,ĺľĺrł,łzu.
R.TÁsoN
BELÜLRE

,/l'
.;1..

',;, ,/"'
ĺ7

ĺ6

ONKORMANYZAT/
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

bš
Ô



soR-
szÁM

oľxonnłÁľyza,ĺ l
xÖr,rsÉcvnrÉsl szERv /

FELADAT MEGNr'wzÉst

2 l1101 cím

Fe|adattal terhelt maradvány jntemel

uzema.

Feladattal terhelt
maradvány'(tanácsadÓi díjak, ĺepi,
iigyvédi ktg, egyéb beszerzések, ovik
tv. )

FELADAT
BESOROLASA

11102 cím

FINANszÍRozÁ
sI MrjKoDÉsI

KIADÁs

'l

iktildetés

1 1 103 cím

8

ALLAIYINAZI A
RTÁsoN
BELÜLI

vonnvr Áĺ rn

.eladatta| tęrhelt maĺadvány ( sjatÓ

:ikkek' onl ine ktizvetités)

kÖtelezÖ

FINANSZIROZASI
FELHALMoZÁSI KIADÁ.SoK

l l l04 cím

l0
Feladattal terhelt maradvány (

kitĺintetések, jutaImak)

nként váIlaIt

2015' évi maradvány terhére áthtizÓdÓ kiadások

l1105 cím

tMl] xl l UĎźEł
VT

TÁ'MoGÁTÁs-
vlŕ'xr

I

Feladattal terhe]t maradvány
támoAatások

I l1l07-01 cím

l4

Önkérit vá|la|l

.eladattal terhelt pénzm'fapotlás
( mv'véd'

l1107-02 cím fe|adattal
tęrh'maradvány.palkolás megváltás

EUJJźU
LEJÁRATÚ
IITTELEK,

tnként válIa|ĺ

1

l1108-04 cím maradvánv

FINANszÍRozÁ
SI

KIADÁsoK
osszEsEN

Eti' K zoont alullinmszirozás

ISZSZGYK 40l0l cĺm
Łulfinanszirozás

nként vá||alt

ta
JSZSZGYK 40I 02 cím
le nem utalt támogatás

20

JSZSZGYK 401 02 cim
alulfinanszirozás

Önként vállalt

:;::xľĺuÁśox
]:..Ö ' -

I

JSZSZGYK 40l 03 cím
Ie nem utalt támoBatás

L^lélA.Ä fÉ]"á"+

22

JSZSZGYK 40l 03 cím
le nem utalt támogatás

23

JSZSZGYK 40l 04 cím
tulfinanszírozás

kÖtelező feladat

24

JSZSZGYK 40104 cím
tťllfinanszírozás

tnként vállah

0

MEGJEcYzÉs

JszsZGYK 40l 05 cím
le nem utalt támogatás

Önként vállall

\Ą)

JSZSZGYK 401 05 cim
aIu1finanszĺĺozás

0

I 350

k telez

1'nként vállalt

n

3 961

kttelez

n

Önként vál]all

0

0

kÖtelezo

Önként vál1ah

0

n

k telęz

2 579

0

e| terjesztés2/a szám
mel|ékIete

e Ft-ban

0

a

0

o

23 848

n

0

n

o

n

ĺ nnn

0

7 901

0

0

.) 1)a

0

19 948

0

dq {d?

0

42 684

n

9 023

0

-26 557

-37 048

t1 f54

,a L'. ... 
-
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oľroruvĺÁľYzłrr
xÖlrsÉcvnrÉsl szERv /
FELADAT MEcNrvrzÉst

SI MUKODESI
xrłnÁ,s

FINANSZIROZASI
FELEÁLMozÁsI xrłoÁsox

20t5. évi maľadvány teľhére áthrizÓdÓ kiadások

FINANszĺ
SI

ru'oÁsor
ÖsszEsEN

MEGJEGYzÉs

t.š
b

eIoterjesztés2/a szämu
me||éklete

e Ft-ban

C-' ;.: ...
..1.-'



ÖľxonľĺÁľyzłrl
xÖlrsÉcvn'rÉsl szERv /
FELADAT MEcNnvozÉsr

Feladattal terhelt
pénzm'kozer.fogl'bev.tsash'-nak 20
20l5' év után

SI MUKODESI
KIADÁs

FINANSZIROZASI
ľ.Br,ľ,łĺ,nĺozÁsr xrłoÁsox

2015. évi maradvány teľhére áthrizÓdő kiadások

FINÁ
SI

rrłoÁsor
ÖsszEsEN

*iĺíśĺ*
::ÖssiEsbŃ MEGJEGYZES

Ś,*

e| terjesztés2/a szám
mel|éklete
e Ft-ban

í.../

,i"""'
19



ÖNKoRMÁNYZAT/
KoLTsÉGvETÉsl szERY /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

sI MÚKoDÉsI
KIÁDÁs

FINANSZIROZASI
FELEALMoZÁSI KIADÁSoK

2015. évi maradvány terhéľe áthtizÓdÓ kiadások

Feladattal terhelt maradvány.peres
ii'zászlorudak, kÖnywizsgá|at,

SI
KIÄD/łsoK
ÖsszEsEN

MEGJEGYZES

ÜŠ\r\

e| terjesztés2/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

20



oľxonn,ĺÁľyzłrl
xÖlrsÉcvĺrÉsl szERv /
FELADAT MEGNrvBzÉsB

sI ľĺtjxooÉsI
KIADAS

FINANSZIROZASI
r.n.r,ĺ.ł'r-ľĺozÁsr xrłoÁsox

2015. évi maľadvány terhéľe áthtlzÓd6 kiadások

Felađattla terhelt
mĺadvány'(áthlizodo számlák,
megb'díjak, jut'Erzs'ut'

FINÁ
SI

rrĺ.olłsox
osszEsEN

feladattal teÍhe|t maradvány' ( juta|om,

cafeteria, karbantartás)

MEGJEGYZES

a\-\
ę.,.'.

\

e| terjesztés2/a számÚ
meIlékIete

e Ft-ban

L, '.

21



oNKoRMANYZÁT/
KOLTSECVETESI SZERV /
FELADAT MEGNEVEZESE

sI MÚKoDÉsI
KIÁDÁs

FINANSZIROZASI
FELHÁLMozÁsI KIÁDÁsoK

elt mďadvŕny' (egyéb

,kaÍbmtaÍtások,
s, stb.)

2015. évi maľadvány teľhére áthtĺz6dÓ kiadások

FINÁ

40108 cí Gyernekek Átmeneti
Otthona :'

SI
KIÁDÁsoK
ÖsszEsEN

iiiĺttťDjiś'oił
:li:iośšżi:sĺĺ. MECJEGYZES

\N
\

eI terjesztés2/a szám
me||ékIete

e ľt-ban

ł ,,.. -{-' i. -
,í/

22



ÖľxorurĺÁľvzl,rl
KoLTsÉGvETÉsI szERv /

FELADAT MEGNBwzÉsn'

SI MUKODESI
KIADAS

FINANSZIROZASI
FELHALMozÁSI KIADÁsoK

2015. évi maradvány teľhére áthrizÓdÓ kiadások

FINANszÍRozÁ
SI

xr.łoÁsox
osszEsEN

szENT KozMA EcÉszsÉcÜcyl
KOZPONT

MEGJEGYZES

e\-)
-{{

eI terjesztés2/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

łł'.,1, 
-:.;."



ÖľxorurĺÁľyza.rl
KOLTSEGVETESI SZERV /

FELADÁT MEGNBvrzÉsn

NAPR.AFORGO EGYESITETT
ovoDA osszEsEN

SI MUKODESI
KIADAS

FINANSZIROZASI
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ben teryezettel

t-nt

Ą

i'nként vállalt

SZABAD
MÁRÁDvÁNY

IGÉNY-
BEvÉTELE

maÍadvány (tďgyévi+elÖzó

évi)csÖkkentve a2016'évi eredeti kv.-
bęn teryezęttel

évi)

Önként vállaIt

11108.01 cím

maradvány (tárgyévi+eloz

évi)csÖkkentve a20l 6'évi eredeti kv'.
ben tervęzettęl

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDVÁNY
lGÉNY-

BEVÉTELE

l'l

FINANsziRozlłsI FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

Önként vállaIt

t8 l l !08-02 cím

maradvány (tárgyévi+elöz
évi)cstkkentve a2ol 6'évi erędeti kv:'-

ben teryezettel

Ml\ lllUĎźEH
VI

TÁMoGATÁs-
KÉNT

FoLYosÍToTT
TÁMoGATÁs

FtzETÉsI
szÁ.MLÁN

t9

20

v^ré|é-A lA1ąÄą|

I

naĺadvánv (tacyévi+előző évi)

),
maĺąÄwÄnw ( ĺ Ärwéwi+e|ĺizä éwi

l1108-04 cím maradvánv

24

Eü ' KtzDont elvonás

Bolcsődék elvonás

Bolcsodék elvonás

SZABAD
MARADvÁNY

IGÉNY-
BEvÉTELE

2'7

szszGYK 40l 01 cím elvonás

SZSZGYK 40l02 cím ęlvonás

29

SZSZGYK 40 | 02 cim elvonás

szszGYK 40l 03 cím e|vonás

31

kttelez feladat

FELADÁTTAL
TEREELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY.

BEvÉTELE

szszGYK 40l03 cim elvonás

SZSZGYK 40l04 cím e|vonás

Önként vállall

SZSZGYK 40l04 cím elvonás

FINANszÍRozl
SI

BEvÉTELEK
ÖsszEsEN

SZSZGYK 40l05 cĺm elvonás

nként Yállalt

tnként vállalt

kÖtelez feladat

tnként vá|lall

Ónként válIalt

kÖtelezó

Önként vállah

eIoterjesztés2/b.szám
me||ékIete

ezer forintban

kÖtelezó

nként vállatt

MEGJEGYzÉs

0
n

n

n

n

n

0

0

0

0

o

0

ĺao
2 889

-701

-|ĺ 449

352
a 413

1 924

I ts9
690

1..

17
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ÖNKoRMÁNYZAT/
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FELADAT MEGNEVEZTÓSE

lszszGYK 40

fszszcYK 40

3'l

rszsZGYK 40

JSZSZGYK 4

fszszcYK 40

^n

05 cím elvonás

FELADAT
BEsoRoLÁsA

ISZSZGYK 4

06 cĺm elvonás

JSZSZGYK 40

t)

08 cim elvonás

FINÁNszIRozAsI MUKoDESI BE!'ETELEK

ĺszszGYK 4

43

06 cim elvonás

onkorm{nyzati feladatok 2015. évi maradvány ktiItségvetési címenként ľészleteäe

NanrafnroÁ FWé<ifétf Ô éIwÔnáŚ

44

09 cím elvonás

\apraforAÓ Egyęsĺtett o'e]vonás

lMl\ l llvĎZEľ

VI
TÁMoGATÁs-

KÉNT
FoLYosÍToTT
TÁMoGÁTÁs

FIzETÉsI
szÁMLÁN

09 cim elvonás

l2102 cim elvonás

08 cim elvonás

l 2I03 cim elvonás

Á1

07 cim elvonás

l 2104 cĺm elvonás

48

k te|ezó

Önként vállalt

elvonas

ęlvonás

50

kttelez

elvonás

2201-01 cim

klitelez

elvonás

5)

t'nként vállalt

20l -02 cím

elvonás

SZABAD
MARá'Dv,Á,NY

IGÉNY-
BEVÉTELE

51

nként vállalt

]lvonás

2O2 cin

5A

220l -0l cím

t'nként vállalt

ęlvonás

elvonás

2O2 cim

2201-01 cim

elvonás

nként vállalt

2O1-O2 cim

elvonas

FELADATTÁL
TERIIELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY.

BEVÉTELE

58

2201-O3 cim

á||am1cŁcatásl

elvonás

EINÄNszÍRozÁsI FELEALMoz/,sI BEVÉTELEK

so

201.03 cím

elvonás

államicazaatási

elvonás

ł0I.04 cim

állmicazcatási

onkományzati feladatok
maradvány(tárqyévi+e|cizó évi)

202cim

lMl\ tIIvĎzEĺ
VI

TÁMoGATÁs-
rÉľr

FoLYosÍToTT
TÁMoGÁTÁ.s

FIZETÉsI
szÁMLÁN

2O3 cin
2203 cim

Önként vállalt

onkományzati feladatok
maĺadvány(tárgyévi+el<izó évi)

Önként vállalt

onkományzati feladatok
maradvány(tárgyévi+elciző évi)

kÖtelez

6Ą

kÖtelez

l l20l cím

kćitelez

naradvány (társyévi+előzĺĺ évi)

Önként vállalt

66

ĺaradvánv (tárwévi+elóz<i évi)

SZABAD
MÁ.RÁDvÁ'NY

IGÉNY.
BEvÉTELE

k telez

t l30l cím

kÖtelezo

ŤaÍadvány (táÍgvévi+eloz évi)

kÖtelezo

c-\
Ą

maradvány (tďgyévi+előz
évi)cs kkentve a20 l 5'évi eredeti kv
ben teruezettel

tnként válIalt

á||amigzgatási

69

FELADÁTTÁL
TERHELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY-

BEvÉTELE

l 1303 cím

t'nként vá||a|t

FINANszÍRozÁ
SI

BEVÉTELEK
osszEsEN

kótelez

kÖtelez

nként válIalt

ktjtelezó

nként vállalt

ffi

e|óterjesztés2/b'szám
me||ékIete

ezer forintban

n

1 )1\ aÄą

MEGJEGYZES

0

0
n

0

2 304

0

|1ą

| 456243

3 08t

n

I a<Á

n

41 149

0

906

0
n

l ?nĄ

0

13 513

0

n

lí ĺ lís

0

5 oĄĺ

n

l tśś3

o

-65'1 39

n

1t
46)

n

1 171

n

-f 311

n

e Ä1a

|ĺ1 |on

n

n

I 216683

tt 776

n

35 478

0

7 482

1 RĄ'

n

20 3ĺ9
137 08!

3291 418

1ż 41a

n

n

n

n

3 agt d78

n

0

n

n

n

n

n

n

n

n

Ô

i.,
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naÍadvány (tárgyévi+elözo
ivi)cstkkentve a201 6'évi eredeti kv'-
)en tewezettel70

naÍadvány (tŕfgyévi+előzo
lvi)cs<ikkentve a20 l 6.évi eredeti ky.-
)en teryezettel11

FELADAT
BEsoRoLÁsA

1a

11402 cím

74

FINANSZIROZASI MUKODESI BEVETELEK

naradvány (tárgyévi+elcizó évi)

onkormányzati feladatok 2015. évi maraĺlvĺĺny kłiltségvetési címenként részleteae

naradvánv (tárwévi)

l 1403 cĺm

LML! IItvĎuDF

VI
TÁMocATÁ's-

xÉľr
FoLYosÍToTT
TÁ.MoGÁ,TÁs

FIZETÉsI
szÁ'MLÁN

77

naradvánv (tárwévi+elĺĺzÖ évi)

ll404 cím

nďadvány (táÍgyévi+el zó
ivi)cs kkentve a2015.évi eredeti kv.
)en tęNęzętte]?t

to

k telez

RO

naradvánv ítárwévi+eltĺző évi)

nként vállalt

1 1405 cím

SZABAD
MARÁDvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

naradvány (tárgyévi+elôz<i

ivi)cs kkentve a20l6'évi eredeti kt
)en tęryezęttele

9)

k te|ezô

l l 406 cím maradvány (tárgyévi+e| ző
évi)

l 1407 cím maradvány (tďgyévi+el zó
évi.)

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY.

BEVÉTELE

FINANszIRozAsI FELEÁLMoZASI BEVETELEK

Rá

I l 50| cim maadvány (táĺgyévi+elĺizĹ
évi)

85 1 l502 cín

8'7

VI
TÁMoGATÁS-

rÉľľ
FoLYosĺToTT
TÁMoGATÁs

FIZETÉsI
szÁMLÁN

Önként vállalt

naradvánv (tárwévi+e|tiző évi

RT

naradvány (táÍcyévi+elcizo évi)

l 1601 cím

maadvány (táĺgyévi+elĺĺző
évi)csĺikkenwe a201 5.évi eredeti kv'-
ben tewezettel90

maradvány (táĺgyévi+eltizó
évi)cs<ikkenwe a20l 6.évi eredeti kv:-
ben tervezettel

k telez

SZABAI)
MARÁDVÁNY

IGÉNY.
BEvÉTELE

ol

kttelęz

)

t ĺ602 cín
maladvány (tďĹryévi+el zo
évi)cs kkentve a20l 6.évi eredeti kv.-
ben teryezettel

kttelez

92

FELÁ'DATTAL
TERHELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY-

BEVÉTELE

maradvány (táÍg'yévi+előzó
évi)csÖkkentve a20l 6.évi eredeti kv.-
ben teryęzette|93

FINANszÍRozÁ
SI

BEVÉTELEK
ÖsszEsEN

k telezö

nként vállalt

k telez

e|Őterjesztés2/b'szám
me||ékIete

ezer forintban

MEGJEGYZES

0

0

n

n

n

n

0

n

n

n

0

n

0

n

n

n

0

0

n

n

o

n

0

o

0

n

0

0

0

0

0

0

0
n

0

0

0

0

n

0

0

o

n

n

Í)

n

(-'
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FELADAT MEGNĺwzÉst

9Ą

95

1 1603 cím

coPin sétánv Projekt

maradvány (táĺgyévi+elózĺi
évi)csÖkkentvę a2015.évi eledeti kv.-

ben tePezettel
q7

FELADAT
BEsoRoLÁsA

ĺ ĺ Áoá nín MNP III

naraĺlvánv ítárwévi+elózo évi)

-

l 1605 cím

FINANszĺRozÁsI MŰKÓDÉSI BEVÉTELEK

Önkormányzati feladatok 2015. évi mar8dvány kłiltségvetési címenként részleteäe

naÍadvány (táÍgyévi+elÖz

lvi)cs kkentve a20.l6.évi eredeti kv'

)en teryezettel100

tMl\ ll l UDźIŇ
VI

TÁMoGATÁS-
rÉľr

FoLYosÍToTľ
TÁMoGATÁs

F|zETÉsI
szÁMLÁN

marađvány (tďgyévi+el ző
évi)cs kkentve a20l 6'évi eredeti kv'-
ben teruezettell0l

|Ô?

ĺ ĺ7oĺ oín

104

nként vállalt

maadvány (tárgyévi+elöztĺ évi)

105

| 1707 cin

SZABAD
MARÁDVÁNY

IGÉNY-
BEvÉTELE

maredvánv ítárwévi+eloző évi)

onként vállalt

7

mąĺąrĺwánw ít4rwévi\

11703 cím

rn9

naÍadvily (tárgyévi+el żő

'vi)csÖkkentve 
a20l6'évi eredeti kv'

)en teryezettel

kaitelez

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDVÁNY
IGÉNY-

BEvÉTELE

FINANszÍRozÁsI FELHALMoZÁSI BEVÉTELEK

naradvány (tÜgyévi+el zo

'vi)cstkkentve 
a201 6'évi eredeti kv'-

)en teNezettel

Önként vá||alt

o

lll

tMl\ l ll uĎźDń
VI

TÁMoGATÁS-
rÉľr

FoLYosíToTľ
TÁMoGATÁs

FIZETÉsI
szÁMLłN
rnorŕruÁ

11704 cím
maradvánv (táĺwévi

! 11

k telezô

ĺaradvánv ítárwévi+előzci évi)

114

11705 ci

t1s

k telezo

.inként vá|lall

ĺładvánv ítárwévi+el<izö évi)

t7

nładvánv (tárryévi+e|tĺzo évi)

il8

kÖtelezó

szABÁ.I)
MARÁDvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

advánY (tárcvévi+el zó éYi)

ll706-02 cím

Iĺo

naradvány (táÍĹryévi+elôzö

lvi)csokkentve a2015'éYi eredeti kv.-

len tewezettel

3Ôś

.jnként vállalt

maradvmy (táĺgyévi+előző

évi)cs kkentve a20l 5'évi eredeti kv'-
bęn teryezettel

FELADATTÁ'L
TERHELT

MARADvÁNY
IGÉNY.

BEVÉTELE

k telezo

tinként vállalt

1a)

FINANszÍRozÁ
SI

BEVÉTELEK
ÖsszEsEN

nként vál1all

łrlvánv ítárwévi*elôző évi)

kÖtelez

Önként vállalt

kittelezo

nként vállalt

e| terjesztés2/b.számÚl
meIlékIete

ezer foÍintban

k telezo

0

MEGJEGYzÉs

0

0

n

0

n

0

0

n

0

n

(l

0

0

0

n

0

n

0

0

0

n

n

0

0

0

í]

0

0

o

o

0

o

n

0

n

n

0

0

n

n

0

0

0

n

0

0

o

0

0

0

0

n

0

ol
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sz;,M

oľxonnĺÁľyza.rĺ
xolrsÉcvtľÉsl szoRv /
FELADÁT MEGNEvEzÉsE

t23 máÍádvánv ítárNévi)

|)Ä
1 l 805 cím
mradvány (tárgyévi )

t25

l ĺ 805 cím
maľadvány (tárgyévi+elĺĺzö évi)

I 1804 cim
maadvány (tárcvévi+eloző évi)

FELADAT
BEsoRoLÁsA

t2,7

FINANszÍRozÁsI Mtj'KÖDÉsI BEVÉTELEK

l l 804 cĺm
maradvány (tárcyévi+elozĺi évi)

Önkormányzati fe|adatok 2015. évi maradvány kti|tségvetési címenként rész|etepe

128

lMN YI l UJZ!!ł(
VI

TÁMoGATÁs.
rÉľr

FOLYOSiTOTT
TÁMoGÁT;'s

FIZETÉsI
szÁMLÁN

f9
Ô

KtLTsÉ.GvETEsI szERvrK
PoLGÄRMESTERI HlvATAt

Önként vállalt

t32
|21of cím

33

maradvánv

kÖtelezö

4

le nem utalt támocatás

ťjnként vállalt

5

12103 cím

SZABAD
MARADvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

le nęm utalt támoqatás

kirtelező

12104 cím
e

i'nként vá|lalt

nładvánv

o

le nem utalt támogatás

4l
l220l-0ĺ cím

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDV/.NV
IGÉNY.

BEVÉ.TELE

2

FINANSZIROZAST FELEALMOZASI BEVETELEK

t43

alulfinanszírozás

le nem utalt támogatás

4

állmipzoatási

'XAN Yll U Z|'łl
VI

TÁMoGATÁs-
rÉľ:ľ

FoLYosÍToTT
TÁMoGÁTÁs

FIZETÉsI
szÁML,łN

5

6

]e nem utalt támÔoatáŚ

7

|f20t-0f cím

R

maradvanv

á||amiazpatási

40

le nem utalt támocatás

50

maradvánv

állmiĺzcatási

0

le nem utalt támolatás

2

12201-03 cin

SZABAD
MARÁDVÁNY

rGÉNY-
BEVÉTELE

maredvánv

t54

I 275 945

onként vállalt

le nem utalt támolatás

Ls!

ć'nként vá|Ia|t

maÍadvánv

ĺ56

álIamigzgatási

e nem utalt támolatás

,1

2201.04 cím

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY-

BEVÉTELE

a

naradvánv

59

kÖtelezó

Ie nem uta|t támÔaatás

I 456 243

állmiczcatási

12203 cím
malaqvanY

a lao

SI
BEvÉTELEK
osszEsEN

kittelez

kttelez

I iR)

Önként vál]alt

Čjnként vállalt

0

kótelez

1aA

-657 393

ktitelez

k telez

eIoterjesztés2/b.szám
me||ékIete

ezer forintban

k teler

0

MEGJEGYZES

I 216 683

n

n

n

0

ts )16

3 f91 47Ä

n

0

n

n

n

0

|?Ô |oo

6 04)

n

3 74f 673

0

0

n

t t1a
0

n

n

0

o

1 )14

I o6f
n

Á ĺ6a
n

n

t t1?
n

0

\ 244

n

0

| 062

n

śo'

o

n

n

0

n

171

0

n
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1?d oon

n

n

0

0

0

n

4l

n

n

áR)

llĺ

ta 419
n

0

n

n

9 03(
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ĺą' 1a{
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n
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1aa

0

to<

/i.'

ť.,,:, ',ł.



soR-
szÁM

oNKoRMÁNYZAT/
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNE!'EZÉSE

6l le nem utalt támocatás

63

naÍadvánv

164

le nem utalt támogatás

|xfof cífr
maradvánv

le nem utalt támocatás

FELADAT
BEsoRoLÁsA

e

maradvánv

69

hrlfinanszíroás

FINANszÍRozÁsI MÚKoDÉsI BEVÉTELEK

7Ô

onkoľmányzati fetadatok 2015. évi mĺradvány kłĺ|tségvetési címenként rész|etełe

marádvánv

le nem utalt támocatás

t'7 |

lRÁN YIl Usz!,l{
VI

TÁMoGATÁs-
rÉľr

FoLYosÍToTT
TÁMoGATÁs

FIZETÉsI
szÁMLÁN

Po LGÄ R M Es TE RI E I VATA I'
ÖSSZESEN

t72
szocilLIs szoLcÄLrArl ÉS
OYERMEKIÓLÉTI KÖzPoNT

tnként vá||a|t

14

|0101 cím LELEKIIAZ
máťáđvánv

á|lamigzgatási

tulfinanszírozás

SZABAD
M,ĄRÁDvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

40102 cím Családsegítés és Kłizponti
irányítÁs

tnként vállalt

7'7

/R

k telező

maradvánv

70

mÚadvánv

IRÔ

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDvÁ'NY
IGÉNY.

BEVÉTELE

alulfinansziĺozás

FINANszÍRozÁsI FELHALMoZ;,SI BEVÉTELEK

le nem utalt támocatás

l8l
40103 cím Gyermekjőléti Kiizpont

LMl\ Il lušźEĺ
VT

TÁMoGATÁs.
KÉNT

FoLYosÍToTT
TÁMoGATÁS

FIZETÉsI
szÁMLÁN

ea

)) 41,

tnként vá||a|t

tnként válIa|t

e nem utalt támoaatás

mľadvánv

85

-1 I 6s9

nďadvanv
le nem utalt támocatás

0

5 
'91

ĺ0104 cím Ilázi SegÍtségnyůjtás

-76 60i

SZABAD
MÁR,Ą.DvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

ŕÍ-\o'

k telez

'l

k telezó

nként vállalt

ťllfinanszírozás

eo

212 .166

rulfinanszírozás

oÔ

,ĺ |1q

maradvánv

t9l

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDVÁNY
IGÉNY.

BEVÉTELE

tat
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tol
maredvánv
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maradvánv

tlu|Íjnanszírozás
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40106 cÍm ldósek Átmeneti otthona

t9 1

FELADAT
BEsoRoLÁsA
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tao
maradvánv

FINANszÍRozÁsI MÚKoDÉsI BEVÉTELEK
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Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefuárosi
Onkoľmányzat Képviselő-testületének

a20L6. évi kti|tségvetésrőI sző|ő 1.lf0l6. (II.04.)
önkoľmánvzati ľendelete

2. s A képviselő-testiilet az önkormányzat f016.
évi költségvetésének

költségvetési bevéte|eit 15.963.043 e Ft-ban,

ťlnanszirozási bevételeit 6.831 .299 e Ft-ban.

költségvetési kiadásait |1 '890.679 e Ft-ban,

ťlnanszirozäsi kiadásait 4.909.663 e Ft-ban,

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
1'7.890.679 e Ft-ban

állapítja meg.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő_testületének

.....lf01'6. (.... ...) önkoľmányzati rendelete

a2016. évi ktiltségvetésľől szćňő Ílf0t6. (II.04.)
önkormányzati ľendelet móĺIĺlsításáľó|

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

költségvetési bevételeit 15.963.043 e Ft-ról
11.f87.f83,7 e Ft-ra,

ťlnanszírozási bevételeit 6.837.299 e Ft-ról
10.70f .603,6 e Ft-ra,

köItségvetési kiadásait I,7 '890,679 e Ft-ról
22.948.f30,7 eFt-ra,

flnanszirozási kiadásait 4,909.663 e Ft-ról
5.04I.656,6 e Ft-ra,

a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
17 .890.679 e Ft-ról f2.f51 .1fI.7 e Ft-ta

módosítja.

2. $ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e
ľendęlet 1. melléklete lép.
2. A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2.

melléklete lép.
3. A Rendelet 3' melléklete helyébe e rendęlet 3'
melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e ľendelet 4.
melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5.

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

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

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

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

melléklete lép.
10. A Rende1et 10. melléklete helyébe e rendelet
10. melléklete lép.
1 1. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet
11. melléklete lép.

-1f. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelęt
12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e ľendelet
13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete helvébe e ľendelet
14. melléklete lép.

/
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Bu dap est Főváros VIII. kerület Jĺízsefvárosi Onk ormányzat Képviselő_testületének

.......12016. (.... .....) önkoľmányzati ľendelete

a2016. évi ktiltségvetésről sző|ő |'12016. (II.04.) iinkoľmányzati rendelet módosításáróI

Budapest Fővaĺos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköľében, az
Alaptörvény 32. cíId< (1) bekezdés f) pontjában meghatźtrozotĹ feladatkĺjrében eljárva a
kĺjvetkezőket rendeli el:

1. s A 2016. évi költségvetésről szóló 112016. (II.04.) ĺinkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. $ A képviselő-testtilet az önkormányzat2016. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit 17.287.f83,7 e Ft-ľa,
ťĺnanszítozási bevételeit I0.70f.603,6 eFt-ra,
költségvetési kiadásait 22.948.230,7 eFt.ta,
ťĺĺarlszirozási kiadásait 5.04I.656,6 e Ft-ra,
a kĺiltségvetés bevételi és kiadási foösszegét 22.25I.72I,7 e Ft-ra

módosítja.

2. $ 1. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. A Rende|etŻ. me||éklete helyébe e rendeletZ. me|Iéklete lép.
3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e ľendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép
1 1. A Rendelet 1 1. melléklete helyébe e rendelet 1 1. melléklete lép.
12. A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete helyébe e ľendelet 14. melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 2016. május 10. napjan 13 óľakor IéphatáLyba.

Budapest,2016. május

Danada-Rimán Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

C,-,-"'=-
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INDOKOLAS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtiletének2016. évi
kciltségvetésről szőIő I12016. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosítása aZ
áIIamhánartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás alapjźn a
képviselő-testületi, az átruhźLzot| hatáskĺjľben hozoÍt dontések, valamint az állami
támogatások, gazđasági események és egyéb döntések, valamint a2015. évi maradvány miatt
vált sztikségessé.

az 1.$-hoz

A végľehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi
fo ö s sze geket, valamint azok b el s ő tarta|mát hatáĺ o zza me g.

a2.$-hoz

Az eLőirtnyzatokmódosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette sztikségessé.

a 3.$-hoz
Hatá|yb a léptető rendelkezé s.

4ł,. .j. z
!ĺ

6,t



Józscfvárosi tnkormányzat költségvetésének
20l6. évi címrcndje

ľendelet
l. me|lćk|et

Cím
és alcím

Megnevezés
szewezeti egységhez taŕozá5

meghatározása
Kiĺ(elezŕi fe|ada(ok

ńe8hátározása
OnkénÍ vá|la|t fe|adatok

meghatározása

AIIamigaz8átási
feladatok

m€ghatározása

i.ńiń-. / ']j ] lÁ;";ľ.'?*.ĺ ŕ\;ü^.;'ó;.'-. 
'."

.;ł:.r.;''| ..,' ''''.'' ... I
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lll0t Tisaségviselók és bizonságok Po|gámesteÍi Kabinet
tisaségviseIók illetménye'

kö|tségtéritése, egyéb

kÚ|łsétsEL

képviselók' bizottsági tagot
egyéb k'által meghatáĺozott

fe|adatra létÍehozott
munkacsopoťtok tisŻeletdiją
kóltségtéÍítése, ÍePrezentáció,

cďeteńa' kóltségtéÍítések,
tisáségviselök ýját keÍetei,

promóciós ajadékok

I 102 Nemzetköf i kapcsolatok Polsámes(eri Kabinet nemzetközi kaocsolatok

lll03 PR tevékenységek
Po|gámesteÍi Kabinet
Kommunikációs lroda

onIine kö4etítés

il 104 KitÜntetések' kömeghallgatás Po|gámesteri Kabinet

Helyi rendelet alapján
kitüntetésekhez jutalom

(köaiszwiselôi' pedagógus,

szociäis munką Semme|weis
napi' közĺendvédeImi kitünterés),

munkáltatói kö|csőn

11105 Tagsági díjak és támogatások
HumánszoIgáltatási Ug1osaály,

Humánkapcsolati IÍoda

ciül szedezetet a|apitványoŁ
egyházłt egyházi közösségek,

magánszemélyek'
spoítszeruezetet egyesÜleteŁ
nemzetiségi önkományatok

pályáati és működési
támogatásą magánszemélyek

nem szociális ľászorultsági
támogatásą egyéb nem

önkományati tulajdonú
Peryezetek Íámogatása'

Budapesti Önkományztok
szövetségę tagsági díj'

il 106 üres

11107 TartaIékoIł

I I 107-01 M|]ködési cél és áItalános taÍtalék
Pénzügyi Ugyosáäy'

Koltségvetési és PénzĹigyi

Felüweleti Iĺoda

I I I 07-02 Felhalmozási céltaíalék
Pénzüryi Uryosaáy,

Költségvetési és Pénágyi
Fe|üłe|eti Iroda

I1I08
Epébfeladalok ( helyi adlik'

mooatźsok. nénzruradvŕn. sth. I

I I I 08-01 Helyi és központi adók
Pénzügyi Ugyosaá|y'

Adótigyi Iroda

gépjáműadó' ipaĺűzési
adó' telekadó'

idegenforgaImi adó,

adó'talajterhelési díj,
adóbíÍýágoŁ

I I 108-02 Támogatások
Pénzügyi Üryosztály

Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti IÍoda

kö|tségyetési Ýeryek
feliigyeleti s4ryi kötelezó

feladat tímogatása'
önkományat központi

költségvetési üłnogatági
kötelezö feladatra

költségvetési szeNek felüryeleti
ýetri önként váIlalt feladat
támogatlásá' önkomlínyat

központi köItségvetési

t.ímogatásai onként váIla'lt

feladatĺa

r l 108-03 üÍes

I I 108-04 KöItségvetési mďadvány

Pénzügyi Ügyosáály
Költségvetési és Pénzügli

Felüg]e|eti Irodą
számviteli és Pénztigyi IÍoda

Kóltségvetési maadvány
ĺszámo|ás kötelezó fe|ada

Költségvetési maadvány
elszámolás önként válalt feladat

11200
oktatásí kôuíivelćftIaĄ iJjúsógi a spoĺt

a-r-)^t^L

n20l oktatáshoz' neveléshez kapcsoIódó
feladatok

HumánszotgáLltatási ÜgyosaáIy'
Humánkapcsolati Iĺoda

óvodai neveléshez
kapcsolódó tevékenységek

ösztöndĺ, tđulmányi veĺsenyet
Đkerülettól árvállalt költségek i

költségvetési támogatásként
junatottak)

11300 ,Í,n?;ń,;< f.Iadilr,

l l30l Szociális feladatok
Polgámesteri és Jegyzôi Kabinet,
HumlánszoIgá|tatási Úgyosáály

Humánkapcsolati Iroda

családok átmeneti otlhoni
elhe|yezése, pszichiátriai

betegek nappali el|átása'

kôte|ezó feladatok
szolgáltatássa| töńénó

kiváLltása

Jóaefoárosi kártyą Idősügyi
Tilács működtetése' KEF'

EU-s adományok

1t302 uÍes /:/
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Józsefvárosi onkoľmányzat kö|tségYetésének
20l6. évi címrendje

rendelet
l. mel|éklet

Cím
és a|cím

Megnevezés
szeNezeti eBységhez tartozás

meghatározása
KöteIező feladátok

meghatározása
Önként vá|IaIt fe|edatok

meghatáŕozása

Á|Iamigazgatási
feladatok

meghatározása

I 1303 Szociá|is és Gyermekvéde|mi segélyel
Humánszolgáltatási Ugyosf á|y

Csa|ádtámogatási Iroda

Iakásfenntartási,adósságcs

ökkentó' rendkívü|i
é|ethelyzet

Iétfen ntar|ási'kőztemetés, g
yós/szeíámogatás, stb.

elsősök támogatása utalvány
fomájábđ' té|i Íütési

támogatás,Iakhatási kiadásohoz
kapcso|ódó hátra|ékosok
támogatása' táboroáatási

tátogatás, ýü|ési támogatás

11304 uÍes

I 1400 Va * o n k e u Ićs i, l'ú ros fe i IazJą i fe Ia da toA

1t401 Pďko|ás-üzemeltetés
GłdáIkodási Ügryosaá|y'
Józsefo áĺosi Gzdá|kodási

Központ zrt.

pakolóhelyek
üzeme|tetése, fenntartá5a'

műkódtetése

cďeterią juta|om

tt402 ures

I 1403 uÍes

I t404-01 Térfi gyeló.kameraadszer můkódtetése Köáerü|et-felügye|eti Ugyosáály
térfi gye|ő.kmeraendszer,

behatolásjeIzók
můködtetése. kďbatartása

fejlesaések

11404-02 KözteÍü|eti feladatok GzdáIkodási Ügyosztály

a onkományat
tuIajdonábm álló

köáerúletek h6aáĺatáf a

vonatkozó sabäyot
dijalq utą névtáblak

cseÍéJe

táÍsházaknak közteŕület.
fogla|ási bevételböl visszafi zetés

I 1405 Köłilágíto Gzdäkodási Ugyosztály kaácsonyi diszkiüIágítás

I t406 Útk& miatti kártérités
Gzdálkodási Ugyosaáy,
Józsefo áĺosi Gadálkodási

Központ zĺt'
káEtéÍítés

r 1407

Uj Te|eki téri piac üzemeltetése' óstemelói
és ideiglenes piacok ůzemeltetése,

működtetés

Gadá|kodási UgyosaáIy,
Józsefo ráĺosi Gzdálkodoi

Központ zrt'

számáÍa éÍtékesítési

Iehetóség biztosításą piac

můködtetése, ideiglenes
pia@k müködtetése'

szolgá|tatási dij
k<iazolgáltatási sreződés

cďeteÍią jutalom, hirdetö

11500 Va gto n és lakásgazdóIkodós

11501 Lakásvásárlási támosatás Gzdá|kodai Ügyosztáy
helyi lakásvásár|ási

támogatás,

u 502 Vagongazdá|kodás Gzdálkodrei Ügyosĺály
varyonnal kapcsolatos
nyilvántaĺások, eljáĺási

díiak

11600

Ôn kor mź nyu ti tulajd o nú, vagl
ĺésxulajdonú gazluáEi t!źő6á,gok áIlal

ýégelĹ
va gl o n g azl ó I k o d ds Ąv a gl o n k ą l és Ą

k ôztis z16 ó 8 Ą l e I eP iž I ěs iź e m eI k|es Ą
i ntéué n1 míí k ő d tetés, k đ eo I g á I r a fu źś i

feladalok

l 1601 Töusvaryon kďbmtaĺtása' fej l*ace
Jóaefłáĺosi Gzdákodási
Központ zrt.' Gazdálkodási

Ügĺosaáy
tö%vaĐ'on bérbtdás felúj ĺtásot beruházások'

pityázaok

I l60l -01
onkományati tulajdonú oktatási

inténények ingatlmjainak ůzemeltetse,
fenntartásą kabatartása

Jórefo árosi Gzdálkodási
Központ zŕ', Gazdálkodási

Ugyosztály, Humánszolgákatási

köézolgätatási szeŹődés
keretében ingatlilok

fenntartásą |]zemeltetés,

kďbđtaftás. működtetés

cďeterią jutalom' sportpäyą
uszodą iskolabusz, KJ-IK
koltségeinek áwáLllalám

I 1601-02
onkomány4ti tulajdonú nevelési

intézmények ingatliljainak üzemeItetése,

fenntaĺt,ása kabmtart'ág müködtetéš.

Jóaefoáĺosi Gzdákodási
Központ Zrt., Gadálkodási

Ügyosĺály' HumánszolgáItatási

koazo|gátatási szezódés
keretében ingat|aok

fenntartásą üzemeltetés,

kďbetaÍtás' mt]ködtets

cďeterią jutalom

l l 601 -03
Te|epülésüzemeltetés, út-pak kabataĺás,

növényvédelem, köáisztaság

Jóaefo áĺosi Gadá|kodási
Kt'zpont zrt.' Gedálkodási

UryosaáIy

kö4zoIgá|tatási Veuôdés
ker€tében

telepulésüremeltetés, út-

pďkfenntaÍtás,
kďbđtaftás' köáisá6ág

felúj ításot beruházások'
cďeteria' juta'lom, köasségi

kertet kerületgondnok'illegális
sremétsá|lítás, nem

önkományati teÍületeken
végzett feladatok

,/
ľĺ :,. ,/
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Jóxeívárosi Önkoľmányzat ktittségv€tćsének
20ló. évi címrendje

rendelct
l. mclléklct

Cím
és a|cím

Megnevezés
szeBezeti eĐ/séghez t^ŕlofás

meghatározása
KöÍelezó fe|adatok

meghatározása
Onként válIaIt feladaŕok

meghatározása

Á||amigazgatási
f€|adatok

meghatározása

I l60l-04 PolgámeýeÍi Hivatal és nemzetiségi
önkomán%tok éDÜleteinek takaĺitása

Jórefváĺosi GadáIkodási
Központ Zrt'' Gzdá|kodási

UgyosztáIy' Belsó E|látási Iroda

szolgá|taľá5i szeżődés
keretében 2020'szeptembet

30-ig

I 1602

Jóxefváĺosi Gzdäkodási Központ zrt.
á|tal végzett üz|eti vastonnaI kapcso|atos

feladatok

Jóaefváĺosi Gzdá|kodási
Köpont zÍt., varyongzdálkodási

Ügyosztály'

kö4zolgá|tatási szeuődés
keĺetében

vagyonbérbadás,
kďbataíás, épületek

fuüködtetése

vag]onéńékesĺtés, fe|új itások'
cďeterią jutalom

I r603 Coruin Sétány Pro1ekĺ
Polgámesteri Kabinet' REVS zÍt

Gadálkodási Üłosztálv.
teljes pÍojekl

I 604 a Newed lll Proiek telies oroiekl

I 1605 Rehabi|itációt fejlesaési projel:tek

PoIgámsteÍi Kabinet'
vďosepileszeĺ Ugyosáaly'fu vó

Zrt,Józsefoáĺosi Gzdálkodási
Közpońzrt.

teljes pÍoJekt

I1 700 Eąéb feladatok

ll70l Hiĺel felvéte|. töÍlesáések' kmatok
Pénzügyi Ugyosztály

q-áń;łél; áś pá.-iiń,; Tŕ^á. teljes

tt't02 Véde|mi feIadatok Jeglzói Kabinet
kataztrófák e|leni védekezéssel

összefiggő fe|adatok

I 1703 Fóépĺtéýi fe|adatok Váĺosépitészeti Uryosaály

he|yi telepüIésrendezési

tewet kerüleďejelsaési
konepció,
teMđacs

eĐ'éb teruek, koncepciók

I 1704 Egészségügyi feIadatok
Humánszolgáltatiási ÜgyosĺáIy

HumánkapcsoIati Iroda

fogásati e||átás kiváltása'
privatizät házioruosok

helyiség biztosiuásą
helyiség kabmtartása'
gyemek egésaégügy

ügyeleti ellátás'

pńvaĺizált házioruosok
re6ikôltségeinek átvállalá5ą
házioryosi rendelők felújĺtása

I 1705
Táĺsoháak fe|újítási támogatásai,

kölcsönei
Gadäkodási Ügyosaály

Táĺsaházak üssa és vissa nem

térítendő felúj ĺtáEi támogatáýi,
gáryez.felújitláshoz kölcsön

nuiitás nane|nrooram

I 1706-01
onkományati tuIajdonhoz kapcso|ódó

feladatok

Humánszolgá|tatci Ugyosztáy,
Be|ső E||átási IÍodą

Gzdálkodai Ugyosaáytá|y,
Jóaefo árosi Gzdákodlási

Kózoont zÍt'

vag'onbiztosítás
Szemünk fénye (Commenius)'

hószoIgá|tatás (RFv)

11706-02 onkomlínyati egyéb fe|adatok
Polgámesteń Kabinet és Jeryzói

Kabinet

k<izbeszezĺ*i dijĄ perc
ügyek' végrehajtrási és

közétételi dijat
hąń|.L^|íúo

könywiagäat' egyéb szakértői
díjak

IISOO
Önkornź nyuĺi tut aj do nú, vagl

rés zu l aj d o mú g ad u á g i úi rc re ág o k
láhogat!źsa

I l80l Jóaefoáĺosi Gyemekek Üdültetéséért
(ôzhoaú Nonprofit Kń. ( 20l6.vll.3I-ig, Gzdá|kodási Úgyosaály

kít' m']ködésď üdültetés

köaolgálatási szezódés
keÍetében ( teljs feladat)

r1802
Jóaefo láĺos Közbiazonságáért és

Kodisztöágáéń Nonprofi t Kft .
Gadálkodási Ugyosaáy felgámolás a'latt

l 1803 nÉvs zĺ Gzdalkodroi Úgyosaáy
városrehabiIitációs feladatellátlás

közgolgáItatási ýeŹődés
keÍetében

r r804 ures

l 1805 JózsefuáÍos Közösségeiért Nonprofi t zrt. Gzdálkodási Ugyosztäy

kołolgáltatási szezódés
keretében, valmennyi pttyźuatal
'vá|lalt feladat, helý kitüntetések

átadásának rendełénye,
Jóäefoďosi Újság; PR'

tevékenység, üdültetés, nyári
sabadidó szolgáltatás

étkeaetésse|, egyéb szociáis,
felzárkóztatási, közösségi

fe|adatot mdidó spoÍtfeladatoŁ
Hl3, MagdolnaNegyed ill.
projekt fenntartásą cďeterią
jutalom ' 2016. VIII.l.tóI

ĺidültetés

keretében Galérią
ktjnűve|ôdési
tevékenység,

közfoglalkoáat6

' ,ĺ!
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Jóxefvárosi onkormányzát kö|tsćgvctésének
20l6. évi címrcndic

rendclet
l. mel|éklet

Cím
és alcím

Megnevezés
szeNezeti es/séghez tartozás

megha(áŕozása
KôÍe|ező ľ€ladatok

meghatározása
Önként válla|t fe|ádatok

meghaĺározása

ÁIIamigázgatási
feladatok

meghatároása

Ko|,TsĚcvETÉsl szERvEK

Jegłző ':,.",::"1

12100

l2l0l üres

t2t02 Épitésigzgatási feladatok
Hatósági Ü5losztály

Łptresugyl rrooa

építésigagatási
ĺevékenység'

hatósági feladatok

r2103 Igagatási tevékenységek
Hatósági Úgosĺáy

lgłgatási lroda

ipai és keĺeskede|mi
tevékenységgel

kapcsolatos hatóúgi
feladatok , hatósági

ellenózéset ebekke|

kapcsolsatosm
ellátadó feladatok

12104 Anyakonywi feladatok
Hatósági Uglosaály
Aĺvakönwi Iroda

ayakönyvi, hatósági

feladatok

12200 Hivatal míikôdtetése Iewő

t220t-ol Hivatal működtetése
Jegyzői Kabinet

Eelso tsllatasr lrooa, ugyvrlelr
Iroda

livata| működtętése' épü|et

fenntaÍtá$
ĺepreentáció, üz|eti ajándét

temésretbeni juttatások

1220r-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzői Kabinet

Be|só E||átási IÍoda

hivatal múködtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok

t2201-O3 t{ivatal egyéb feladatai Jegyzôi Kabinet

peres ügyet bakköltség,
közbeszeŹési dijak'

végĺehajtási
dijaŁközfogIaIkoztatás,

váloaás

tanácudói, szakértői dÜaŁ eeyéb
megbĺzási díjak

1220t-04 Nemzetiségi Onkományatok működtetése
Jegyzöi Kabinet

Belső Ellátási Iroda

nemzetiségi
önkományätok

működtetés feItéte|einek

biztositá9

12202
Hivata|i alkalm@ottak fog|a|koztatásával

összeFüggó kiadások
Jegyzöi Kabinet

Személyügyi lĺoda

Hivatal
foglalkoáatotĺainak béĺe,

jutiatcai

cďeterią hüségjutalom' jutalom,

szakmai továbbépzés'
konferencią szakértói,
tanácsadói' egyéb külső

meohízási rlíiak

t2203 Közterii let-felügyeIet

Köáerü|et-fe|ügyeleti Üryovtá|y,
SzeméIyügli |rodą Be|só E|látai

Iroda

felügye|eti feladatot
ĺeĺékbilincselés' roncgutl

e|szá|itás
cafaterią húségjuta'lom' jutalom

30100 u16
301 0l üres

30102 uÍes

30103 ures

30t04 uÍes

30ĺ05 üres

40100
Jóxefvárosi Szociális szolgá|Íató és

40r01 LELEKHÁZ. LELEK PRoGRÁM te|iés felada|

40102-01 GuduÁgi srerueza és Központi irányĺtás

központi irányitás,
péuügyi - gzdreági
feladatot Naprďorgó

Egyesitett óvodą valmi
@ Egysített Bölcsődék

pévlgyi.Bed6ź|gi
feladatainak eIIátlása

€feterią hűsgjuta|om, juta'lom

40102-02 Család és Gyemekjóléti Központ
családsegités'

tdósságkezelési tďác$d&
cďeterią hűségjuta|om' jutalom

40102-03 Egyéb szociäis szolgáItatás hátralékkezeIés

intenziv culádmegbnó
szolgáltatlás, kńzislakások
működtetése, migrációs

feladatot Magdolna Negyed
projektes feladatok fenntaf t'ása

201 6'december 3 1 -ig, cďeteria'
hüséEjutalom, juta|om

40103 Csa|ád és Gyemekjóléti szolgálat
családi és gyemekjó|éti

szolgáltatlások
cŹfeteńą hűségiutalom, jutalom

rr
\ (0"



Józsefváľosi tnkoľmányat költségvetésének
2016. óvi cÍmrendje

rendelet
l. mellék|et

Cím
és alcím

Megnevezés
szewezeti egységhez tartozás

meghatározása
Kö(el@ó fc|adAtok

meghatáľozása
onként vá|la|t feladatok

meghatározása

Á.|Iamigáz8atási
feladatok

meghatářo2Ása

40104-01 szociáIis étkeztetés étkeĺetés' ńépkonyha
hétvégi étkeztetés, cďeterią

hůségju1alom, jutalom

40104-02 Házi se8ítségnyujtás házi segítségnyújtás
cďeterią hűségJutaIom jutalom,

fodrász, pedikür, gyóg;moszőr,
wôfuômá

40r05 Nappa|i E||átás

idóskoruak,
szenvedé|ybetegek'

fogyatékos szemé|yek,

pszichiátĺiai betegek
nappali ellátása

cďeteńą húségjutalomjutalom

40t06 ldôsek Atmeneti otthona / Gondozóház

idósek átfueneti

e|he|yezése, älmilag nem

fi n mszĺĺozott
ál|áshe|yekkel ęryütt

cďeterią hůségjutalom, jutalom,

40107 JeIzórendszeres háei sesitsécnYúitás telies feladat

40t 08 Gyemekek Atmeneti Otthona

gyemekek átmeneti

otthont nÉjtó e|látás,

áIImilag nem
finmszírozott

áI|áshelyekkel együtt

cďeterią hűségjutalom, jutalom

40109
oktatásĹneve|ési intéményekben

étkeáetés biáosít'ása

gyemekétkeztetés'

munkahelyi étkeztetés
cďeterią húségjutalom' jutalom'

4010(r02 Jóxefvárosi E$resített Bölcsôdék
kisgyemekek

napközbeni eIIátása

cafeterią hűségjutalom' Biaos
Kezdet progrm' idószakos
gyemekfelüĐ/e|e! otthoni
gyemekgonodzás,hétvégi

jźltszohěn

l,'il :-ra -r.i,:!^: i:,=.,^-,..1 1..::r;":-;i:

50100
Jó6efváÍosi szent Kozma Egésrégüryi

Kłizpont
alape| | átás,

szakrende|és

cďeterią húségiutalom,
önkományati fogIalkozáseü'

házioruosok rezsiköItség
fáń^đ.tá<.
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72100 Ovodai nevelés
'l2t0l uÍes

72tOf uÍes
'12t03 Üres

72t00-04 ures

72100-05 uÍes

72t00-o6 üÍes

72\OO-O'| ures

72100-08 üres
'1210049 üÍes

72100- 0 ures

lftoo- üíes
'tfr00- üres
'tztoo- uÍes

72100- üres

72100- uťes

72tOO- ures

72100-11
Jóxefvárosi Napnforgó Es/esített

Ovoda

jvodai neve|és, gkmai és

kisegĺtők äláshelye,
áIlmilag nem

finđszirozott
äláshelyekkel eg1utt

cďaterią hűségjutalom, jutalom

:E. :..źi : šj ł;i;i t i ał#iiż* i.ĺ
"si'.;1ĺ.;- 

.l.; ií 
.fi. 1l.ł
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80100 ures

80101 ures

80102 uÍes

80103 uÍes

80104 uÍes

80105 uÍes

80106 uÍes

80107 ĺirs
80108 üÍe5

80109 uÍes
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