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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
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Tárgy : Javaslat kiiltségvetést éľintő diintések meghozata|ára

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a hatźrozat elfogadásahoz minősített szavazattöbbség
szfüséges

EloxÉszÍľó SZERVEZETI pcysÉc: PÉNzÜcyl ÜcyoszľÁI,y

KÉszÍreľrp: MoI.NÁn ANr,ł.I.NÉ KÖlľsÉcvETÉSI És PÉNzÜcYI FELÜGYEI-eľI IRooł vpzzro
HELYETTESE

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉ}IYEI.. lc,ą,zolÁs :

JoclroNrR6;1. tľ1.

BprBRĺeszrÉsnľ ALKALMAs:
ĺ l/| ' ,tJu^ ,ľĺłlq.ł\,,'' ü 'L, --:,łý"? : ż'! L':. .'í::śł,i' Y- ',ý,+. .ł -G"D,łNłoe,-RIvĺÁNEolNł {

JEGYZő L

z-|-...Ł
Ur.'J

o|- b"}.ť,^k
'( 

".

Városgazdálkodásĺ és Pénziigyĺ Bĺzottság véleményezi tr
Embeľi Eľőforrás Bizottság véleményezi

Hatźr ozati jav aslat a bizottság szźmlźna:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
mestáľsvalását és elfosadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tarta|mźnak ľészletes ismeľtetése

A 2016. évi kĺiltségvetésről sző|ő 112016. (II. 04.) ĺinkoľményzati ľendeletet a Képviselő-
testiilet 20|6. februáľ 4. napján fogadta el.
Az e|telt időszakban t<ibb olyan ok is felmeľĹilt, melyekľől dönteni szükséges és érinti az on-
kormányzat kĺiltségvetését, és ezért szfüséges az cinkoľmĺĺnyzat költségvetésének módosítása'

1./ A Polgáľmesteri Hivataltól a Ú; lelet.i téri Piaccal kapcsolatos feladatokat ( előterjeszté-
sek készítése, kĺizbeszerzési eljaľások lefolytatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztratív fela-
datok, hátra\é]rkezelés, stb.) 20l6.június 2-tol a Józsefulírosí Gazdá|kodási KözpontZrt. veszi
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źń, me|yhez egy fo alkalmazott felvétele indokolt. A feladatátvétel tartós működési kötelezett-
ség. Ezért szükséges a 2016. évi kozszolgáltatási szerződés és a kompenzáciő, k<iltségtérítés
összegének módosítása is.

2.l Az Önkormanyzattlilajdonában lévő Ford Mondeo típusú személygépjármúvet elektroni-
kai ľenđszeľének sorozatos meghibásodása miatt javasolt 5.400,0 e Ft értékben értékesíteni.

3.l A Jőzsęfuaľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Nonprofit Kft. 2016. augusztus 1. napjától meg.
szűnik, feIadatait a Józsefuaľos Közĺisségeiéĺ Nonproťĺt Zrt. veszi át. A Józsefuaľosi Gyer-
mekek Üdtiltetéséért Nonprofit Kft. a feladatel|átásra éves szinterl az onkoľmanyzattő|
||2.257 '0 e Ft kompęnzáciős támogatást kapott, melyből a megszűntetésig váľhatóan
62.560'3 e Ft szfüséges, míg aJőzsefvźtros Közösségeiéľt Nonpľoťrt Zrt. az év hátralevő ré-
szében a feladatelláttásra 49.696,7 e Ft kompeĺuáciőra, támogatásľa nyújtotta be igényét. A
változások miatt mind akét gazdasági szervezettámogatását és közszo|gźitatási szerződését
szfüséges módosítani.

4./ APo|gáľmesteri Hivatal karbantartásának és felújításanak folýatásaként javasolt a folyo-
sók festése és szőnyegezése, melynek becsült bekerülési éľtéke 34.000,0 e Ft.

5./ A Jőzsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ a20|5. évi szabad maľad-
vány terhéľe összesen 16.000'0 e Ft-ot kapott személygépjárművek beszeruéséľe. Az intéz-
mény abeszerzési eljaľást tanácsadó hianya miatt nem fudja lebonyolítani, ezért javasolt ön-
kormźnyzati feladatokra az źúcsoportosítiĺs, az intézmény kĺiltségvetésének csökkentése. Java-
solt a beszerzést követően a gépjźrmuvek térítés nélküli használatba adása, hogy a továbbiak-
ban a gépjárművek Ĺizemeltetését azintézmény végezze.

6./ A Képviselő-testtilęta250l2015. (XII.03.) számú határozatának 3. pontjával a Józsefuáľosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: JSzSzGyK) engedélyezett
ál láshe lyei nek szélmát 2f I főb en át||apitotta me g 20 I 6 . j anuár 1 -j étő l.

A JSzSzGyK _ Gyermekjóléti Kĺizpontja önként vállalt feladatként 20|4 ttpri|isától indította
el az iskolai szociális munkát, érzéke|ve aztanehézséget, amelyet az iskolai gyermekvédelmi
felelős munkakör megszűnése okozott.

A Gyermekjóléti Központ négy családgondozőjavá||a|ta az iskolai szociális munkával jáľó
plusz feladatok e|Iźtásźtt, melynek keretében egyrészt infoľmációkat cseréltek jogszabályi vál-
tozásokról' progľamokľól, gyeľmekeket, családokat érintő lehetőségekľől, másľészt konkrét
esetekľől is. Korábban minden intézményben volt főállású gyeľmek- és ifiúságvédelmi fele-
lE' aki nagymértékben segíteni tudta a gyeľmekvédelmi pľoblémak kezelését, a tanulók fejlő-
dését veszéIyeztető köľiilmények megelőzését'fe|tźrását, megszüntetését. A nemzeti közneve-
lésről szólő 2011. évi CXC. törvény, illetve a pedagógusok előmeneteli ľendszeľéľől és akoz-
a|kalmazottak jogállásźről szo|ő 1992. évi )o(xII. törvény köznevelési intézményekben tör-
ténő végrehajtásaról sző|ő 32612013. (Vn.30.) Kormányrendelet rendelkezései a|apján az
iskolai feladatok ellátása jelentősen átszerveződött, gyeľmek- és ifiúságvédelmi felelős nevelő
és oktató munkát kĺjzvetlenül segítő a|kalmazott nincs az intézményekben. A nevelő és oktató
munkiíhoz kapcsolódó gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységvá|tozatlanul jelen vanaz
intézményekben, de nincs megazintézményvezetői munkát támogatő, segítő, a feladatot nap-
rakészen figyelő és koordináló munkatárs, akinek ez a fő munkaktiri fe|adata. Ezźita| a gyeÍ-
mekvédelem háttérbe szorult, holott a kerület iskoláiban ennek fokozott szerepe lenne.

Az elmúlt év tapasztalata a|apjźn fontos lennę az iskolai szociális munka további biztosítása,
kereteinek kibővítése. A kerĺilet hat iskolája tanulóinak megsegítésére a JSzSzGyK keľetében
két fő szociális munkás _ 40102-02 cím - fogla|koztatását javaslom, akik a napi munkájuk
során _ szülői, intézményi kapcsolattaľtás, nyomon kĺivetés; a problémás esetek helyi és ad-
minisztratív ellátása; gyermekvédelmi intézkedések; a deviáns viselkedésű keľületi családok
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feltérképezése, ellátása _ segíthet1k a vtz'olt tanulói hátrányok kezelését. Az iskolai/óvodai
szociális munka cé|ja a gyermek veszéIyeztetésének megelozése, a családban töľténő nevelé-
sének elősegítése, valamint a külonböző rendszerekben (család, gyeľmekek csoportjai, kĺizĺis-
ség, stb.) meghatáľozott prob|émfü komplex módon, a szociáIis munka eszk<jzeivel történő
kezelése. A gyeľmekek védelméről és a gyĺámügyiigazgatásról szóló 1997. évi )ooil. törvény
39. $ (3a) bekezdése a|apjźn a gyeľmekjóléti szolgá|tatás a gyeľmek veszé|yeztetettségének
megelőzése éľdekében iskolai szociális munkát biztosíthat. A jogszabályban 2018. janulíľ 1-

től a Család- és Gyermekjóléti K<izpontok új kĺitelezően ellátandó gyeľmekjóléti feladataként
jetenik meg az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységeĹ Így 2016.-20|7. évben e fela-
datellátás önként vá||a|t feladat, mely taľtós működés előzetes kĺitelezettségvźú|a|ást is von
maga után. A feladatváltozásmiattazintézmény SZMSZ-nek módosítása szfüséges.

7.l Az Európa Belvaľosa Pľogram I keretében valósult meg a Palotanegyedben 5 db tarsashaz
díszvilágítása, a vonatkoző Tźrnogatási Szerzódés szerint a fenntaľtási időszak 20|9. ápńlisá-
ban jar le. Apá|yázatban vállalt fenntaľtási időszakban az onkoľmźnyzatfe|adataadiszvilá-
gítási elemek karbaĺÍartásą mely előzetes piackutatás szerint évente 3.000,0 e Ft fedezetet
igényel.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az előterjesztés I. fejezetének l.-7. pontjaiban szeľeplő feladatok megvalósításźůloz előiľĺĺny-
zat átcsopoľtosításra, kciltségvetési bevételi és kiađási e|őirźnyzat emelésére és tartós kötele-
zettségvá||alásra van szükség, mely a Képviselő-testiilet hatáľkorébe1.artozik.

III. A dtintés céIja' pénzüryĺ hatása

|.l AI/|. pontban foglaltak álláshely munkabérigényére 6 hónapra kiťĺzetőijĺĺľulékkal egyutt
2.320,7 e Ft, a cafeteľia és egyéb iizemeltetési ktiltségekre 7 hónapra24Ż,| e Ft kompenzáciős
támogatásra nyujtott be kérelmet a Jőzsefváľosi Gazdálkodási Központ ZÍt. E kĺiltségtérítés
áfa köteles ezért 20|6. évre a teljes k<ĺltségvetési fedezetigény nettó 2.562,8 e Ft bruttóban
3.254,7 e Ft, melynek fedezetéüljavasolt a mfüödési általános taľtalékot megjelcilni. A lét-
számbővités egyben mfütidési taľtós kötelezettséget jelent, mely éves szinten bruttó 6.42l,6 e
Ft. A kompenzáció ĺisszegével, költségtérítéssel a Józsefuiíľosi Gazdálkodási Zrt.-nek 20|7.
évben elszámolási kötelezettsége lesz.

2.l AIl2. pontban foglaltak miatt az onkormanyzatbevételi és kiadási e|óirźnyzatanak emelé-
se szükséges 5.400,0 e Ft összegben. A gépjáľmú béľletére vonatkozóan a több éves mfütiđési
kötelezettségvállalást és annak következő évekľe töľténő ťlnanszitozásźú a Képviselő-testület a
1 09 l 20 | 6 . (V. 0 5 . ) szźtmű hatáľ ozatával elfo gadta.

3.l A V3. pontban foglaltak miatl a Józsefuárosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Nonprofit Kft.
20|6. évre megállapított kompenzáciő,támogatás elókényzatát 49.696,7 eFt-ta| kell csökken-
teni, továbbáberuhazás' felújítás miatt a miikĺidésitámogatás előiľányzatfuő| l.070'0 e Ft-ot
kell átcsoportosítani. A Józsefulíľos KÓzĺjsségeiért NonproÍit Zrt. fe|ha|mozási támogatását
500,0 e Ft-tal, a működési támogatását49.196,7 e Ft-tal kell megemelni.

4.l Av4. pontban foglalt feladatokbóla festés költsége 25.000,0 e Ft, a szőnyegezés költsége
9.000,0 e Ft' melynek fedezetéül javaso|t az źlta|źnos taľtalékot megjelĺilni. A feladatok és
kciltségei egyszeri j ellegűek.

5.l Az I/5' pontban foglaltak miatt az onkoľmányzati költségvetésen belüli átcsopoľtosítás,
módosítás szfüséges, mely érinti a Jőzsefvátos Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺiz-
pont költségvetését és az onkoľmányzati feladatoknál a 11301 címet. ĺl t
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6./ az V 6. pontban foglalt iskolai - óvodai szociális munkavégzésre _ <jnként vállalt feladat -
Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólét Központ 2016. auguszťus 1 napjátő| 2 fő
engedélyez ett |étszátmeme lé s 20 I 6 . évi kö ltsé gei :

- 18%-os átlagos bérfejlesztéssel egyĹitt (F kategóńa) a4 hónapra |.407'5 eFt
-|<tťlzetőijárulék 380,0 e Ft
- cafeteria5 hónapľa 108,4 e Ft
- cafeteria kiťtzetőtteľhelő SZJA+EHO 37.4 eFt
- dologi kiadásokra 539'6 e Ft
- beruhazás asztalok+székek 43.0 e Ft

osszesen 2.515.9 e Ft

Fedezetéül a mfüödési általános taľtalékot javaslom megjelölni. Taľtós működési kĺitelezett-
ség, melynek k<iltségei a következő években 6.094,0 e Ft-ot fog jelenteni, a jelenlegi jogsza-
bályok szeľint. Javasolt a taľtós előzetes kötelezettségvállalás feđezetétil az onkoľmtnyzat
mfüödési saját és közhatalmi bevételét megielölni.

7.l Az V7. pontban foglaltak fedęzetéľę20|6. évben azá|talźnos tartalékľól javasolom biaosĹ
tani a 3.000,0 e Ft-ot, és 20|7-20l9-ig évente 3.000,0 e Ft ĺisszegben előzetes kötelezettség-
vállalás szfü séges cinként vállalt feladatként.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet

A Képviselő-testület hatásköre az ĺinkoľmźtnyzat 20|6. évi költségvetéséľől szőIő 112016.
(II. 04. ) önkoľmányzati rendęletben fo glaltakon alapul.

Kéremaza|ábbihatźrozati javaslatelfogadását.

H.łrÁnozĺ.TI JAVASLAT

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hory

I./ a) a Józsefuárosi Gazdálkođási Központ Zrt.-nek a Polgáľmesteri Hivata|től az Úi ľeletĺ
téri Piaccal kapcsolatos feladatokat (előterjesztések készítése, közbeszerzési eljĺírások lefoly-
tatása, bérlőkkel kapcsolatos adminisztratív feladatok, hátľalékkeze|és, stb.) 2016. junius 2-től
átadja.

b) a Józsefuaľosi Gazdálkodási Központ Zrt.-nek egy fő a|ka|mazott felvételéhez és az ijze-
meltetési költségekre 2016. évben bruttó 3.254,7 e Ft kompenzáciőt, kĺiltségtérítést biztosít,
melynek fedezetéiil az áIta|źnos taľtalékot jelöli meg.

c) az onkormźnyzatkiadás 11 107-01 cím _ kĺjtelező feladat - műkĺjdési cél és általános taľta-
lékon belül az általános tartalék e|őittnyzatarőI3.254,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás II407
cím _ kcitelező feladat _ dologi e|őirźnyzatára,

d) tatós működési kötelezettségetváIIaI évente 6.42|,6 e Ft cisszegben, melynek fedezetéül a
következő évekre az onkormźnyzatműkĺjdési saját és közhatalmi bevételeit jelöli meg.

e) felkéri a Polgármestert az a)-c) pontban foglaltak miatt a Józsefuiĺrosi Gazđálkodási Zrt.-
vel kötĺitt kozszo|gáItatási szerződés módosításaľa és annak a|áírźsára.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határiđő: 20| 6. j únius 2. ń
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f.l a) jőváhagyja az onkormányzattulajdonában álló Ford Mondeo típusú gépjármti éľtékesí-
tését bruttó 5.400,0 e Ft-ban.

b) az onkormtnyzat 11 101 cím _ kĺjtelező feladat _ bevételi fe|ha|mozźlsi, ezen beltil a tárgyi
eszk<izök értékesítése e|oirźnyzatźtt és ezze| egyidejűleg a kiadás, ezen belül a dologi elői-
rányzatát 5.400,0 e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítés és gépjráľmiĺ bérleti díj címén.

Felelős: Polgáľmester
Hatátiđő : 20 | 6. j únius 02.

3,l a) az onkormányzat kiadás 1l801 cím - önként vállalt feladat - mfüödési célú támogatás
előir ány zatźLt 49 . 69 6,7 e Ft-tal c stjkkenti feladatel l át ás átadása címén.

b) az Önkormányzat kiadás 11801 cím _ ĺinként vá||a\t feladat - mfüödési célú támogatás
e|oirźnyzatźLÍő| t.070,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célú tźlmogatás źú|an.háztartáson
kívtilre eLőir źny zatfu a.

c) az onkormźnyzat kiadás l1805 cím _ <jnként vá||a|t feladat _ működési célú tźlmogatás
á||amháztartáson kívĹilrc e|őkélnyzatát 49.196'7 e Ft-ta|, fe|ha|mozźlsi célú tĺĺmogatás állam-
hánatźson kívtilre 500,0 e Ft-tal megemeli üdültetési feladatok költségeinek támogatása cí-
mén.

d) felkéľi a Polgármesteľt a Józsefurĺľosi Gyeľmekek Üdtiltetésééľt Nonprofit Kft., valamint a
Józsefuáros Kö'zösségeiéľt Nonproťĺt Zrt. 2016. évi közszolgáltatási szerzi5désének és annak
mel l ékl etét kép ező kompeĺuáci ó, tiímo gatás mó do sítására é s a|áir ásźn a.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 2016. augusztus 01.

4.la) a Polgáľmesteri Hivatal folyosóinak festéséľe és szőnyegezéséľe a működési általános
tartalékĺól 34.000,0 e Ft-ot biaosít.

b) a Polgáľmesteri Hivatal festésével kapcsolatos valamennyi feladateltátásáva| a Józsefurĺrosi
Gazdálkodási Zrt.-tbízza meg 25.000,0 e Ft ĺisszegben, mely a Zrt. đíjazását is tarta|mazza,
valamint felkéri a Polgármestert az erre vonatkoző megá|Iapodás a|áirásáta,

c) az onkormányzatkiadás l l107-01 cím működési cél és źita|ános taľtalékon be|u| az á|ta|á-
nos tartalék _ kötelező feladat _ e|ófućnyzatfuő| 34.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosit a II108-02 cím
_ kĺitelező feladat -a felhalmozási céhi ťlnanszítozási kiadáson belül az az irtnyítőszervi tźy
mogatásként folyósított támogatás kiutalása e|ł|irányzatáľa 9.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím - kĺi-
te|ező feladat _ dologi e|oirźnyzatára25.000,0 e Ft-ot.

d) a Polgármesteri Hivatal 1220|-0| cím bevételi felhalmozási finanszitozási bevételen belül
az irźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźrrťrźľr tcjrténő jóváírása elői-
rányzatát és ezze| egyidejiileg a kiadás beruhźzás e|őfuányzatát 9.000,0 e Ft-tal megemeli a
folyosók szőny egezése címén.

Felelős : Polgármester, J egyzó
Hatáľidő: 20I6.június 02.

5./ a) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40|02-01cím _ <jnként
vá||a|t feladat _ felhalmozási finanszírozási bevételi e|őfuźnyzatan belül az irányitőszewi tá-
mogatásként folyósított támogatás fizetési szźĺmlán t<jrténő jóváírása e|őirányzatát és a kiadás
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beruházás e|őirányzatát 8.000,0 e Ft-tal, a 40L06 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási
ťĺnanszítozási bevételi e\oirźnyzatán belül azirźnyitoszeruitźtmogatásként folyósított támoga-
tás Íizetési szźm:-Jźn történő jővtńrása eIoirźnyzatát és a kiadás bervhézás e|őirźnyzatát 4.000,0
e Ft-tal, a 40104-02 cím _ önként vállalt feladat - felhalmozási finanszírozási bevételi elői-
rtnyzatźtn belül az irényítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlľ'ĺiźn tĺjľténő
jőváirása e|őirényzatźú és a kiadás beruhĺŁás e|íSirányzatát 4.000,0 e Ft-tal csökkenti a gép-
j árműbeszerzések onkormányzati lebonyolítása címén.

b) az onkormányzat kiadlás 11108-02 cím - <jnként vállalt feladat _ felhalmozási finanszíľo-
zási kiadáson beliil azirźnyitőszervitźlmogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyza-
taľól 16.000,0 e Ft.ot átcsoportosit a |1301 cím _ önként vźtIIaIt feladat _ eIőirźnyzatźra -
szeméLyszáIlításra alkalmas kisbusz 8.000,0 e Ft, 2 db gépjĺĺľmű 8.000,0 e Ft _ gépjárművek
beszerzése címén.

c) a beszerzett gépjármíłvęket az onkormányzattérítés nélkiili haszná|atra' üzemeltetésre át-
adjaaJózsefuĺáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kcizpont kĺiltségvetési szervnek.

d) felkéri a Jőzsefvźltosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ vezetőjét a 2 db
haszná|t személygépjármű éľtékesítésére vonatkozó intézkedések megtételére, mely bevétel az
onkormĺĺn y zatot illeti meg.

Felelő s : Polgármeste r, iĺtézményv ezető
Hatásidő : a)-b) pontokltL| 201- 6 június 02., c)-d) pontoknál 20 l 6.október 3 1 .

6./ a) a Józsefuĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ engedé|yezett|étszźtInát
20|6. augusztus 1. napjától - önként vá||alt iskolai óvodai szociális munkaköne a40102-02
címnél - hatźrozatlan időre f fŕĺve| megemeli, így u intézméĺy engedé|yezett |étszźma 22I
főrő|223 főre módosu|, ezenbelül a kĺjtelező feladat 184,5 fő , ĺinként vállalt feladat 38,5 fő.
b) 2016. évre a létszámbővítés költségei 2.515,9 e Ft, melynek fedezetéül a működési általá-
nos tartalékot jelĺili meg.

c) az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfü<ldési cél és általanos taľtalékon beliil az á|ta|á-
nos taľtalék _ kötelező feladat _ elłĺirźnyzataÍő| 2.515,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11l08-
02 cim _ önként vállalt feladat _ mrĺkĺidési finanszírozási kiadáson belül az irányitószervi
támogatásként folyósított tłĺmogatás kiutalása előfuényzatźlta 2.472,9 e Ft-ot, a felhalmozási
ťĺnanszírozási kiadáson belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
e|őfutnyzatáĺa 43,0 e Ft-ot a k<iltségvetési szerv támogatása címén.

d) a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40|02-02 cím - önként vál-
lalt feladat - bevételi múködési ťlnaĺszítozási előiranyzaton beliil az irányítőszeľvi támoga-
tásként folyósított támogatás fizetési szźm|źn történő jőváfuása e|őirányzatát 2.472,9 e Ft-tal,
a felhalmozási finanszírozźsi e|óirányzaton belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított
tĺĺmogatás fizetési szám|án tcirténő jőváirása e|őirźnyzatát 43,0 e Ft-tal és ezze| egyidejiĺleg a
kiadás személyi juttatás e|őirányzatát |.5|5,9 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő jarulékok és szo-
ciá|ishozzájárulási adó előirányzatát4|7,4 e Ft-tal, dologi e|őirźnyzatát539,6 e Ft-tal, beru-
házźs e|őirźnyzatát 43,0 e Ft-tal megemeli létszámbővítés többletköltségei címén.

e) a kdvetkező évekĺe taľtós működési előzetes kĺltelezettséget vá||a| évente 6.094,0 e Ft ösz-
szegben, melynek fedezetéül az onkormányzat múkĺjdési saját és kĺjzhatalmi bevételeit jelöli
meg.

f) felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a Képvise-
lő-testület 2016. szeptember havi ülésére az intézmény módosított Szervezeti és Műkĺ'dési
Szabá|yzatát terj essze be. Ju



Felelős : P ol gármesteľ, kö lts égvetési szerv v ezetoje
Hatáľidő: a)-e) pontok esetében 20l6.junius 02, f) pont esetében 2016.09.30.

7.l a) az Euľópa Belvárosa Program I keretében a Palotanegyedben 5 db tarsashaz díszvilágí-
tásĺĺnak karbarÍartásźtra20|6. évben 3.000,0 e Ft-ot biztosít a mfüödési általános tartalék ter-
hétę, 2017-20l9-ig évente 3.000,0 e Ft ĺisszegben előzetes kĺjtelezettséget vállal az ĺjnkor-
mźnyzati saját bevételek teľhére önként vállalt feladatként.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmrĺnyzatkiadás 11l07-01 cím mfüödési cél és álta-
lános taľtalékon belül az źůta|źnos taľtalék - kötelező felađat _ előirźnyzatarőI3.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11605 cím _ önként vállalt feladat _ dologi e|óitáĺyzatźtra.

Felelős: Polgáľmester
Határidő : 201 6.június 02.

8./ felkéń a Polgáľmesteľt, hogy ahatátozatban foglaltakat a 2016. évi költségvetési rendelet
kĺĺvetkező módosításánál, valamint a kĺivetkező évek tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Hataridő: 201-6. évre vonatkozőan20|6. szeptember 30., valamint a mindenkori évek költség-
vetéselfogadásĺĺnak jogszabźl|yihatárideje

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Gazdálkodási Ügyosztá|y,Péĺuiigyi Ügyosz-
tźiy, Jőzsefuĺĺrosi Gazdálkodási Központ Zrt., Jőzsefurĺľosi Gyermekek Üdtiltetésééľt Nonprofit
Kft., Józsefuaľos Kĺizösségeiért NonproťttZrt., Jegyzoi Kabinet, Józsefułĺrosi Szociális Szo|gá|ta-
tó és Gyeľmekjóléti Központ.

Budapest, 2016. május 25.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
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