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Képviselő.testĺilete szńmńra

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 20|6, december 20' . sz. napiĺend

Táľgy: Javaslat a Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefuáľosi onkormányzat 2017, évi
ktiltségvetéséről szóló iinkoľmányzati ľende|et elfogadásáľa és a ktiltségvetést éľintő dtintések
meghozata|ára
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményezi x

Embeľi Eľőfoľrás Bĺzottság vé|eményezi x

Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság / Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnęk az e|őterjesztés megtáľgya|ásźi, a ľęndelet tewezet és ahatźłtozat elfogadását.

Tiszte|et KépvÍse|ő.testület!

I. Tényá|lás és a diintés taľtalmának részletes Ísmeľtetése

A. 20t7. évi költségvetés
Magyarország 2017 ' évi központi költségvetéséľől sző|ő 2016' évi XC. törvény (a továbbiakban:
költségvetési torvény) 2016. június 13-i elfogadása lehetővé tette, hogy a költségvetési rendelet-
tewęzet előkészítése és a Képviselő-testiilet elé történő beterjesztése az e|mtilt években megszokottnál
korábban töľténjen. A rendelet-teĺlezet elfogadása esetén nem kęll az átmeneti gazdálkodásról
rendeletet alkotni, a 20|7 , évi feladatok előkészítése, megvaló sitésa az előző évekhez képest hamaľabb
megkezdődhet'

A költségvetési törvény határozza meg az önkoľmányzatok központi költségvetési támogatását. A
tervezési, gazdźůkodźsi, elszámolási szabályokat e|sődlegesen az źl|amhźztartásról szóló 20||, évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.;, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/20|1. (xII.31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az źl|lamhánartĺás számviteléről szóló 4lfo|3. (I'l l.)
Korm. ľende let szabźiy ozza.
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A kötęlező önkormányzati feladatokat Magyarország helyi önkoľmányzatairől szóló 2011. évi
cLxXxD(. törvény (a továbbiakban: Mötv') és azágazati jogszabályokhatźrozzák meg.

ez ĺht. 24. š @) bekezdése a|apjźn a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő.testtilet részérę
tźĄékoztatźsu| az a|źhbi mérlegeket és kimutatasokat kell szĺiveges indoklással együtt bemutabri,
melyek az e|(5terjesztés męllékleteit képezik:

1 . Helyi önkormányzat költsé gvetés i mérlegé t kőzgazdasági tagolásban
f , E|őirányzat fe|használási ütemtervet
3. Több éves kihatássaljáró đĺjntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is
4. Köwetett tźmogattlsokat _ így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tarta|maző
kimutatrást
5, a 29/A, $ szerinti teľvszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tewezetĹ
bevételi e|őirányzatainak és kiadási e|őhźnyzatainak keretszámait főbb csopoľtokban és a 29/A. s
szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, valamint a 20|7-2020. évekľe tewez,ett
e|őir źnyzatainak főbb csoportonkénti teľvszámait.

A költségvetésről szóló önkoľmányzati rendelet alkotása az eht.23. $-ban foglaltakon alapul'

Az Avľ,27. $-aszerint:
,,27' s (l) A jegyző a költségvetési rendelettervęzetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti,

annak eľedményét írásban rögziti, majd a rendeletteľvęzetet és az egyeztetés eredményét a
polgármestet a szervezeti és miĺködési szabźiyzatban foglaltak szeľint a képviselő-testiilet
bizotĺsćęai e l é terj e szt i.

(2) A polgĺármesteľ a képviselő-testtilet elé teľjeszti a bizottságok áL|tat meg!árgya|t
ľendelettervezetet, ame|yhez csatolja legalább apénziigyibizottsźę írĺásos véleményét.,,

20|7' januźr l-jétől jelentős változás, hogy a 2013. januźr l-jén állami fenntaľtásba vett közneve|ési
intézmények miĺködtetése a települési önkoľmányzatok helyett a tankerületi kozpontok feladatkörébe
keľül. Az iskolák működtetését źúveszi a Tankeľületi Központ, csak az iskolai étkeztetési feladatok
maradnak az önkormány zato|<ná|,

f0|7-bęn a központi fonĺásszabályozásban f0|6-hoz képest az a|źhbiváltozások töľténtek:. az <inkoľmányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ę||źtésához nyújtandó támogatások
igénylési feltételei pontosításľa kerültek. Az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe
vételével kerül megállapítĺásra a szünidei étkeztetés télmogatása,tovźhbáa szociális pótlékot és
a kiegészítő szociális pótlékot összevontan beépítették e támogatási kĺiľbe,

- új elem a költségvetési törvényben megjelenő ,,szolidaľitási hozzáĘárullźts'' megťtzetése. Az
önkormányzatokat az egy főľe esĺí adóerő-képességük mértékétől ftiggően befizętési
kötelezettség teľheli. Jelen ismereteink szerint ez onkormátnyzatunk'nźtl 15-16 millió Ft
megťrzetését jelenti,

- új rendelkezés, hogy a kĺiltségvetési ttirvényben meghatfuozottköztisztviselői illetménya|aptő|
eltérő (magasabb) illetményalapot éú|apíthat meg a képviselő-testiilęt a 2017-es koltségvetési
évre az önkormányzat sajźlt bevételeinek terhére (állami támogatás nem kapcso|ődik az
intézkedéshez),

- aszocitt|ishozz{i,źtrulrási adó méľtéke 2017. janlźlr I, napjátő|27%-ről22%o-racsökken,
- a minimál bér összege 111.000,- Ft-ról I27 '650,- Ft-ľa, a garantźůt bérminimum 129.000,- Ft-

ról 1 6 l,250,- Ft-ra emelkedik,
- a rehabilitációs hozzá|áru|ás mértéke a2017,janurár l-jén érvényes minimálbéľ kilencszeresę

|esz, azaz946,500,- Ft-ľól 1.148.850,- Ft-ľa emelkedik,
- a középfokú végzettségiĺ bölcsődei kisgyeľmeknevelők 20|7. januźn t. napjától a 31812016.

(X'25,) Korm. rendelet alapján bölcsődei pótlékban ľészesülnek,. a pedagógus szakképzettségge| nem ľendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkaköľbęn foglalkoztatottak illetményének megállapitźsát a 326120|3. (VII.30.) Koľm'
ľendelet 20|7. januttľ l-jétől módosította (1%o-os emelés), a felsőfokú végzettségú nevelő és
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oktató munkát közvetlenül segítők átkerülnek a pedagógus életpálya modellbe, ezért
bérezésük a pedagógus munkaköľben foglalkoztatottak bérével egyezik meg.

2017. évben az adőerő-képesség Íigyelembevétele miatt onkoľmányzaiľk. továbbra sem részesül
egyes kĺiltségvetési tźtmogatźlsban (települési önkormányzatok hivatali és telepiilésüzemeltetési
miĺködési tźtmogatźsa, szociális feladatainak eryéb tátmogatźsa, üdülőhelyi feladatok támogatása). A
kerülettink adóerő-képessége a f016. |, felévi adóbeszedettség a|apján 37.f36,- Fť|akosságszźtm. Az
egy főre eső adóerő-képesség növekedése miatt20Í6-hoz képest 43.746 e Ft költségvetési támogatás
csökkenés várható. Továbbra is 40% marad az onkorményzatnál| a beszedett gépjárműadóból,
vźůtozat|an a köztisznriselői illetménya|ap, a köza|kalmazottak bértáb|äja, a cafętéria keľęt és a
banks zám la ho zzź$ źru|ás,

Működési hiźny az előző évekhez hasonlóan továbbra sem teľvezhető.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a teľvezés során a Polgáľmesteri Hivatal szakmai szervezeti egységei és
aköltségvetési szeľvek aza|apitó okiratban, agazdaságitársaságok akozszo|gźtltatási szeľződésekben
meghatározott feladataikra, valamint a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési
Szabźiyzatálban meghatározott feladatokra nyújtották be költségvetési javaslataikat kötelező,
źi|amigazgatási és önként vállalt feladatok megbontásban. A javaslataikban elkülönítették az e|őrę
vállalt kötęlezettségeket, valamint az e|őző évről áthtlzódő és folyamatban lévő feladatok
fonásigényét.

Az On ko ľm ány zat 201-7 . év i kiiltségvetésében teľvezett:
- bevéte|i e|őirányzatösszege:

költségvetési bevétel
ťtnanszír o zás i b evéte l

- kiadási e|őirányzat iisszege:
költségvetési kiadás
ťlnanszír o zźls i ki ad rás

I7 .049.215 e Ft
6.871.800 e Ft

18.228.896 e Ft
5.692.119 e Ft

Az onkormányzat2016. évi költségvetésének l7.890.679 e Ft-os nettó főösszegével szemben a2017.
évi 18.228.896 e Ft'

A költségvetés nettó főösszegébő| az źů|ami támogatás és az adóbevételek 48,0%o,-ot, a költségvetési
maľadvány 6,5%o.ot, az źfilett pénzeszkozok 9,f%o-ot tesznek ki, a saját működési és felhalmozási
bevételek arźnya 36,3%0. A működési kiadások aránya 85,70Á, a felhalmozási, felújítási kiadások
aránya |4,3yo,

1. A kiiltségvetési szervek bete ľj esztett kiiltségvetésének ismeľtetése

Kiadások kiemelt előiľánvzatonként
A költségvetési szervek költségvetésuket az a|apitő okiľatban meghatźrozott feladatok, valamint az
e|őző években végľehajtott feladatváltoztlsok, előzetes kötęlezettségvállalások, jogszabályok
figyelembe vételével tervezték meg'

A személyĺ juttatások, a munkaadót teľhelő jáľulékok és szocĺá|is hozzájáľulási adó
e|őir ány zataĺ n a k te ľvezés e

A költségvetési szerveknél a személyi juttatrások e|őirálnyzatźn belül a bér a rendelęt 12, szźtmil
mellékletében meghatározott engedé|yezett|étszátmĺa vetítve kerĹilt megźi|apitásľa' A köztisztviselői
illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazotti pótlékalap (20.000 FĐ. 2016. december 31-i állapothoz
viszonyítva az á||źshe|yek szźtma20|7. januźr I-tő| 24 fovel emelkedik. A személyi juttatás 20|7. évi
e|óirźnyzata a2016. évihez viszonyítva 24,3 %o-ka| magasabb, melynek indoka a létszámemelkedés, a
jogszabályi változások (bevezető részben ismeľtetett), továbbá 2016, évben a szociális, a bölcsődei, az
óvodai a|ka|mazottaknak juttatott keľeset-kiegészités éves hatása. Az emelkedés tartalma77,a a
céljutalmakat, a tulóľák dijazásźi, amegbizási díjakat, egyéb kĺĺltségtéľítéseket.

A 2017 ' évi k<ĺltségvetésben tewezett cafetéľia keľet a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi
Kozpont kivételével azonos a 2016, évivel, azaz a Polgármesteri Hivata| esetében bruttó 200 e
Ft/fo/év, a költségvetési szervek alkalmazottainak esetében bľuttó I75 e Ftlfólév. Az l,l9-szeres
szorző 1,18-adľa cs<ikkenése miatt a nettó cafetéria összege a Polgiármesteri Hivata| esetében 149'010
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Ft/fő, a költségvetési szervek esetében 130'383 Ft/fő. A Józsefuárosi Szent Kozma Egészségiigyi
Központ költségvetésében a cafetéria keľet nettó összege 16.868 e Ft-ban leff megteľvezve.

A f0|6. december hónapľa járó bérkompenzáciő tęrvęzésľe került. A következő hónapoka vonatkozó
kompenzáciő, a szociá|is béľpótlék, valamint a kiegészítő szociális béľpótlék évközi módosításként
kerül megtervezésre.

A munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzá/'árullási adő a 2016. évi decemberi béľekľe és
juttatásokľa 27%o-ka|, a többi hónapokľa Żf%-ka| került megteľvezésre' Várhatóan (ogszabályi
tervezet) azegészségpgyihozzájźmlás mértéke is27%o.rő|22%o-ra fog módosulni.

Nem került teľvezésre az eredeti költségvetésben a betegszabadság, a ttrypénz-hozzž|źnu|ás' melyek
fedezete évközben a bérmegtakarítás |esz. Alta|ános jutalom elĺ5irányzatot a költségvetés tervezet nem
tartalmaz.

Dologi kiadások
A dologi kiadások tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy az e|őirźnyzatok egész évben
biztosítsák azintézmények alapító okirataiban, Szewezeti Míĺködési Szabźiyzataikban, ügyľendjtikben
meg}latározottfeladatokel|źúttsźt,azintézĺnénymiĺködését.

A dologi kiadási e|őirźnyzatok tervezésénél az a|źbbi feladatváltozások kerültek figyelembe vételre az
e|óző évhez viszonyítva:

- a teljes miĺködtetés dologi kiadása az óvodáknál került megteľvezésre a feladatot ellátó
Józsefu áľosi Gazdálkodási Központ Zrt, he|y ett,

- a Hivatal költségvętése taľta|mazza a takaľítás költségeit az önkormányzat költségvetése
helyett,

- a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központnál került megtervezésre a
Magdolna Negyed Pľogram III. pľojekt során vállalt fe|adate||źttźts nagyobb hányada, valamint
az iskolák miĺködtetéséből a konyhákra jutó valamennyi költség (pl. tisĺítószer, kozuzem,
karbantartás).

Az óvodai, iskolai és a szociális étkeztetés teľvezése 2,|%o-os emęléssel töľtént, amennyiben a
tényleges közétkeztetési infláció összege magasabb lesz, és a szolgźitatőva| az onkormányzat a
tęrvezett infláció feletti összegben módosítja a szerződést, akkor a miĺködési általános taľtalékĺól
biztosítani kell a költségvetési szervnek a költségvetési fedezetet' A bölcsődé|rľré| az étkeztetés a helyi
rendeletben meghatát ozott nyersanyagnoľmával keriilt megtervezésľe.

Az intézmény je|ezte, hogy a nyersanyag noľmaösszegének módosítása sztikséges 2017. évben,
amihęz szintén a működési taľtalékĺól lehet a költségvetési fedezetet biĺosítani' A szünidei ingyenes
étkeztetés a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpontnál került megtervezésre, a
becstilt étkezók szttma a20|6. évivel źLzonos |étszámban lett meshatározva.

Az e||átottak pénzbeli juttatása'
Az e|őirányzaton a Gyeľmekek Atmeneti otthona ellátottjainak jogszabályban meghatározott méľtékiĺ
zsebpénze került megtervezésre, melynek összege |2 főre éves szinten maximum 600 ezęr Ft lehet.

A felhalmozási' fe|rĺjítási előiľányzatok
A fe|halmozási, felújítási előirányzatokat feladatonként a rendelet tęÍvęzet 6. melléklete rész|etezi,
mely tĺĺbbségében a miĺködéshez, a fe|adatę|lźtáshoz szükséges éven tul elhasználódó eszközök
beszer zéséľe nyújt fedezetet,

osszességében a költségvetési szeľvek afO16, évi eredeti kiadási e|őirényzata 6,974,955 e Ft volt. A
20|7 ' évi terv 7 '829'877 e Ft, me|y l2,3%o-os növekedést jelent. A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
költségvetésében tervezésrę került a DUAL sza|<képzés, melynek bevéte|i és kiadási e|olrźnyzata
29.800 e Ft.
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Bevételek

Műkiidési bevételek

A kiiltségvetési szervek bevételeiket a magasabb szintiĺ jogszabáýokban, az önkormányzati
rendeletekben, hatĺározatokban meghatározottdíjakkal teľvezték meg és figyelembe vették aze||átottak
szźmát" valamint az e|őzn évi teljesítési adatokat.

A Polgármesteri Hivatalon belül a Közterület-feliigyelet bevétele aze|óző évbázisadataa|apján,annak
összegében keriĺlt megteľvezésÍe, azza|, hogy a terv a szabälyséľtési bevételeket nem tartalmazzĄ męrt
jogszabályilageza bevétel már nem illeti meg az önkormĺĺnyzatot.

A Józsefrárosi Szent Kozrna EgészségĹigyi Központ a saját bevételeit és oEP ťlnanszírozási bevételét
aze|őzó évhezképest magasabb összegben tewezte'melyet a20|6. évi teljesítés indokol.

össz,ességében a költségvetési szervek a 2016. évi eredet e|óirányzata 2.065.292 e Ft volt, 2017.
évben atervezette|őirányzat2.|37.758 e F! amely 3,5%o-os emelkedéstjelent.

A szociális, az iskolai, az ővodai és a bölcsődei étkeztetés esetében atervezett bevétel teljesítése
bizonytz|an' mert az elláltottak megoszlása váitozJĺlat (az ingyenes, a kedvezményes' és térítési díjat
fizetők) az ingyenesen' vagy kedvezményesen étkezők javána,mely bevételi kiesést eredményezhet.

2. Az onkoľmányzati feladatokra beteľjesztett kłiltségvetés ĺsmeľtetése

Az iinkormányzati feladatok költségvetési tervezése sonín a Képviselő-testtilet által előre vállalt
kötelezettségek és a jogszabáiyi váltoások, valamint az SZMSZ-ben, a gaz.dasägi.progľamban,
hatĺáľozatokban megfoga|maz.otí feladatok kerĺiltek figyelembe vételre.

Kiadások kiemelt e|őiľánvzatonként

Aszemélyĺ juttatásoke|őirányzatataĺta|mazza:
- a tisztségviselők illetményét, kiiltségtérítését a 2016-ban tervezett összeggel megegyezśen, a

reprezentáció és a cafetéiaösszegét, valamint a saját keretek felhaszrálásá!
- a képviselők tiszteletdíját, kiilső bizottsági tagok dijźĄ tlgy hogy március l-jétől az országos

áft|agbér összegét 266 e Fťhó ö'sszegre becsültiik (a KSH a tervezśsi időszakban még nem
hozta nyilvĺánosságra a20|6. évi átlagbéĺt),

- nemzetközi kapcsolatok során felmeriilő repr ezentźrciók e|őirény zatźú,
- kitiintetésekhez jĺáró jutalmaka! valamint a kerületi pďagógusok töľzsgĺárdajutalmait,. tanácsadói és teľvtanács tagiainak dijai| a Józsefrárosi Kábítószeriigyi Eryeztető Fórum

me gb ízźsi díj ait és reprezent.rációit.

A személyi juttatások 2016. évieredeti e|őbányzata |25.g3ge Ft volt, 2017. éviterv 150.309 e Ft.

Dologi kiadások
A dologi kiadások e|őirányzata az e|óre váú|a|t kötelezettségeke! a tartős, vagy hatĺĺro zott időre kötött
szerződésekből eredő kiitelezettségeket, a vagyonbiztosíüási dija| a perkiĺItségeket, a hatósági
eljĺírások során köteleznen ťlzptend(5 díjakat, a tanácsadói díjakat, a szo|gáltatźsok.dfiait, a piacok
iizemeltetésĹfenntartrási költségeit, a közszo|gátltatási sznrződés keľetében szímlaadási kiitelezettség
mellett ellátott feladatokat és egyéb költségeket tarta|maza. A nagyobb volument képviselő
kiadásokat a lakás és helyiséggazdálkodás, a törzsvagyon mÍíködtetés, a parkolás-üzeméletetés
képezik.
A 11601 cím _ törzsvagyon - és a 1 |602 cím- lakás és helyiséggazdá,|kodás, elidegenítés -, valamint a
11605 cím projektek részletes tervét a rendelet 7-11. mellék|etetarta|mązza.

Afentimellékletekbennemrészleteznttkiadásokaza|źbbiak:
- tisztségviselők és képviselők fe|adate||áltásával kapcsolatos működési költségek pl. gépjĺáľmű és

telefon hasmáůat költsége, intenre! rcprezentźrciő,
- nemzetközi kapcsolatokra a vendéglátrás során felmerülő költségek (szállás, szállíüís, stb),
- az online közvetítés költsége,
- szakétői díjak, a szo|gźůtatálssal kiváltott egészségiigyi, szociális feladatok díjai, a privatizźt|t

hĺíziorvosok rezsiköltségei, szociális segélyekhez kapcsolódó posta kiiltségek,
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- a parkolás dologi e|őiráĺyzatén belül a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt'ki)zszollgátlrtatási
szerződésében szeľeplő költségtérítés összege, a beťlzetendő źfa,

- a téflgyelő kamerarendszeľ működtetésének költsége, a kózteľület használati díjak utáni
beťlzetendő źfa, a köni1'ágitásnźů a kaľácsonyi díszkivilágítĺás,

- a piac e|olrányzatźn belül a Józsefuárosi Gazdćikodźtsi, Központ zÍt. közszolgáltatási
szęrződésében szereplő költségtéľítés összege, továbbá az Uj Teleki téri Piac működtetési,
fenntaľtĺási kö ltsége,

- a fóépítészi feladatokon a teManács díjazźsa, a kerületfejlesztési koncepció feĺülvizsgálatának
költségei, éľtékvédelmi táblák és egyéb hatósági eljárási díjak, új építési szabźiyzatköltsége,

- a |1706 címen ez e|oző évekhez hasonlóan a per-' a bank-, a szakértői-, és a közbeszerzési
eljárĺások költségei, valamint az onkoľmányzat által kötött szeruődés a|apjźn az RFV és a
Szemünk fénye Progľam szo|gá,|tatĺási díjai, tanácsadói és ügyvédi díjak.

A dologi kiadások 20|6. év eredeti előitźtnyzata4,569.173 e Ft volt, 20|7, évitęrv 4.630,2ll e Ft,
mely mindössze |,4%o-os ęmelkedést jelent. A csekély összegiĺ emelkędést az indokolja, hogy az
iskolák műkĺidtetésének átadĺása miatt a gázszźm|ák költségeit már nem tarta|mazza a tervezet,
valamint az ővodétk gt.zszol'gźitatźtsa az óvodákná| keľült megtervezésľe.

El|átottak pénzbeli juttatása a Bursa Hungaľica Felsőoktatrísi onkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
csatlakozás előzetes kötelezettségvállalás összegét és a szociális segélyeket tarta|mazza, A 20L6. évi
eredeti e|oirátnyzat213,200 e Ft volt, a2017. évitervezetbęn 155.000 e Ft' A 20|7. évitewszám a
f 016.évife|használása|apjźn|ettmeghatźtrozva,

A műktidési célú támogatás ál|amháztartńson kívülľe és belülľe e|őirányzata
Aze|őirátnyzatazalábbiszervezetektámogatäsźtttaľtaknazza:
- a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zľt.: a 11601-01-címen az iskolák źúadása miatti

végkielégítést, az intézményi karbantaľtási fe|adate|lźúźtsához kapcsolódó költségeket, va|amint az
uszoda, spoľtsátor, igazgatők mobilkö ltsé geit, mint kompenzác ió,

- a Józsefuáros Közĺisségeiéľt Nonpľofit Zrt': 2017. évi feladataira a közszo|gźůati szęrződésben
biztosított kompenzáció összegét,

- a REV9 Zrt': 20|7, évi fe|adataira a közszo|gétltatrási szerződésben biztosított kompenzáció
összegét,

- a|ll05címen
a) a Turay IdaSzinhěz: központi költségvetésitźmogatáséÍ4l'000 e Ft, valamint

cinkormányzati támo gatást,
b) a Józsefuáros Kozbiztonságáért Köza|apitvźny: 48'998 e Ft összegű

támogatźstú,
c) Belső-Pesti Tankertileti Központ részére jőváhagyott 12775 e Ft támogatást,
d) a Karácsony Sándor Köza|apiwány 16.500,0 e Ft működési támogatását,
e) a Pro Minoritate Alapítvány 300,0 eFttźmogatźséú,
Đ Kovács Zo|tánrézftxős zenekar 1'000,0 e Ft támogatiását,
g) a vĺÁv Szimfonikus Zenekar 2,50o,O Ft támogatásít,
h) az Eötvös Lőrźlnd Tudomány Egyetem 3'000,0 eFttálmogatźsát,
i) a Jőzsefvérosi Roma onkormányzat Térzene szďrgáitatásźra vonatkozó 8.000,0 e Ft

tétmogatźsáú,
j) a jőzsefvźrosi nemzetiségi önkormźnyzatok ľészére biztosított 7.607,0 e Ft miíködési

tźmogatćsźú' mely a20|6' évivel megegyezó.

A fel h alm ozás i' fel új ítás i kĺa d ás o k előir ány zata
Az e|őirétnyzatot fe|ađatonként, célonként címrend szerint a ľende|et tewezet 6-11. mellékletei
tarta|mazzźtk.

A felhalmozási cé|ú támogatás ái|amháłztartáson kívtĺlľe és belĺilľe e|őirányzata, va|amint a
kölcsönök nyújtását a ľendelet tervezet 6. melléklete ľészletesen tarta|mazza.

5.000 e Ft

működési
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FÍnanszíľozási kiadások e|őirány zata
Az e|őirźtnyzat tarta|mazza a költségvetési szervek irányítő szeľvi támogatésźÍ'

Osszességében a2016. évi eľedęti el(5fu6nyzat 10.91'5.724 e Ft volt, a20|7. évi terv 10.399.019 e Ft,
me|y 4,7%o-os csökkenést jelent, melyet az indokol, hogy a 2017. évi terv új projekteket kisebb
mértékben tarta|maz, valamint az iskolák működtetése már nem onkormányzati feladat. A kiadási
e|őirźnyzaton belül a míĺködés aránya 75'f %o-os, a felhalmozźsé 24,8 %o' Atartalékok aľánya 13,2%o,

mely a tervezéskoľ nem ismert költségek fedezetét biztosíthatja, valamint az év közbeni bevételi
kiesések törlésére ad lehetőséset.

Bevételek
Az onkorm áĺny zat j e|entősebb bevétęlei :

- központi költségvetési támogatás,
- adóbevételek,
- e|ozó évi költségvetési maradvĺány,
- vagyonhasznosítás (béľbeadás, közterület foglalás, parkolás, értékesítés),
- pá|yźaati pénzeszköz,
- kolcsön megtérülés,
- szo|gáitatási díjak'

A költségvetési tátmogatźtsok és az adőbevételek tęrvezett e|őirźnyzatát ľészleteiben az e|oterjesztés 5.
számű melléklete tarta|mazza. Az onkormźnyzat bevétele a központi költségvetésbó| 2016' évhez
képest jövedelempőt|ő tźLmogatások nélkiil 119.355 e Ft-tal csĺikkęn. A csökkenést az egy főľe eső
adóeľő-képesség növekedése, az e||áúottak szćtmźnak csökkenése, a jogszabéůyi változás miatti
jogosultsági feltétel módosulása eľedményezte. A támogatási jogcímekhez kapcsolódó normatívák
összegei többségében azonosak a 2016, évivęl. Jelenleg nem ismert a pontos költségvetési támogatás
összege, meľt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az źita|a ĺizemeltetett elektľonikus
rendszeren kereszttil 20|7, januźr S-éig teszi közzé a teleptilési onkoľmányzatokat megillető
támogatások osszegét. Atervezettől való eltéľésekaz általános taľtalékkal szemben kerĺi|nek 20|7-ben
módosításra.

Az iparíizési adó bevételt a Fővárosi onkormányzat rende|etének hiányában af}1r6, évi módosított
e|őir ány zat ö s sze gébe n terve ztiik'
A tervezet a helyi adóbevételeket az20|6, évi brázis adatok figyelembevételével, 2016. évhez képest
|39'57I e Ft-tal magasabb összegben tarta|mazza.

Az önkoľmányzati |akźs és helyiséggazdálkodási bevételek a Jőzsefvźtosi GazdálkođásiKözpont Zrt.
által megadott adatszolgá|tatás a|apjźln keľültek megteľvezésre, melyeket a rendelet tewęzet 7-8.
mel|ékletei részleteznek. Az Önkormányzat miÍködési bevételei nagyobb hányadban a közterület-
foglalrási díjakat, az ttmenetileg szabad pénzeszkőzök lekötésébő| szérmazó kamatbevételeket,
valamint a parkolási bevételeket foglalja magában.

A tervezett elidegenítési bęvételeket, valamint a projektek bevételeit a rendelet tęrvezet 7-7|.
me l léklete i r ész|ete z1k.

20|7, évben a finanszíľozásibęvéte|ek között kertilt megtervezésre az e|őzo évi szabad (814'134 e Ft)
és feladattal teľhelt pénzmarudvőny (365'547 eFt), melynek egyiittes összege 1.179.681 e Ft'
Az önkoľmányzati feladatok költségvetési bevételeinek e|oirźnyzata a 2016. évi eredeti
költségvetésben 13.897,75| e Ft volt, a 2077. évi tervezetben 14'917,457 e Ft, mely 7,3%o-os
emelkedést jelent, melyet a parkolóhelyek bővítése és az elidegenítés novekedése eredményez.

Az onkormźnyzat benyújtott költségvetése egyensúlyos. Az onkormányzat fe|adataira a költségvetés
fedezetet biaosít.

A gazdtikodás során a likviditás, az évközi költségvetési egyensrily megtaľtása éľdekében, valamint a
bevételek teljesüléséig a kiadási e|(5irátnyzatok záro|źsa indokolt, mely tételeket a ľendelet tervezęt 14.
melléklete tarta|maz'

A céljellegtĺ e\óirźtnyzatokat a rendelettewezet l3. melléklete mutatja be.
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Osszességében megállapítható, hogy a beteľjesztett költségvetés azÖnkormźlnyzat stabi|,kiszámítható
és biztonságos pénzügyi műkĺidését biztosítja. Tźtjékoztatom a Képviselő.testtiletet, hogy a még
folyamatban lévő magasabb szintű jogszabáýáltozások, valamint a központi k<ĺltségvetési
támogatások 2077. évben hivatalosan közzé tett összegei miatt év közben a költségvetést módosítani
s züksé ges, amir e az onkoľmány zat a tarta|ékot me gtervezte.

Tájékoztatom a Tiszte|t Képvise|ő-testĹiletet, hogy a 2017 ' évi költségvetés tęľvęzete a
Yźtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak töľténő kiküldéssel egyidejiĺleg megküldésre keľült a
kĺlltségvetési szeľvek és a gazdasági 1ársaságok vezetőinek, a nemzetiségi önkormányzatok
elnökeinek, valamint a Közalkalmazottak Eľdekegyeztető Tanács tagsaimeýźlrgya|jźk. Ahatározatok,
az egyeztetés eredményéről készült jegyzőkönyvek és az önkormányzat könywizsgálójának írásos
véleménye a képviselő-testtileti ülés napjáig kiosztásra kerül.

A költségvetési méľleg és kimutatások (az előteľjesztés mel|ékletei)

1. A költségvetési méľleg közgazdasági tagolását az előterjesztés |' számű melléklete, valamint a
rendelet tervezet 2. melléklete _2077 ' évi költségvetés bevételi és kiadĺási e|őirźnyzatai címrendenként
- az egyen|egek bemutattsźwal. teljesíti.

2. A 2017. évi költségvetés előiľányzatainak teljesítési, felhasználási ütemtervét az e|őterjesztés 2.
szátmű melléklete tarta|mazza, mely alapjáĺn megállapítható, hogy az źúmeneti|eg szabad pénzeszközök
a likviditást biztosítják, amennyiben a bevételek atewęzęttütemben teljesülnek'

3. Az előzetes és több éves kötelęzettséwá||alásokat tarta|maző döntéseket szttmszęrusíťłe az
e lőteľj esztés 3, szźtmű melléklete ismerteti.

4. A 2017 ' évi költségvetés becsült közvetett támogatźĺsait (pl. követelés elengedés, kedvezményes
vagy ingyenes helyiséghaszntúat, helyi adó elengedés, stb.) számszertĺsítve az e|őterjesztés 4. szźmil
melléklete tarta|mazza. Ezen támogatásokat nehéz megbecsülni, mivel fligg attól, hogy mennyien
ľészesülnek kedvezményekben.

5. A költségvetési évet követő hĺáľom év tervezettbevételi e|óirényzatainak és kiadási e|óirányzatainak
tervszámait a 6/a' szttmű melléklet tarta|mazza,

Az e|őterjesztés 6/b. száĺmű melléklete mutatja be az allt. zgĺA, $-ában foglaltak szerint az
önkormányzat költségvetési évęt követő három év vźlrhatő saját bevéte|eit. Az előző években
tervezettől való éľtérést és annak indoklását szintén a melléklet tarta|mazza.

A 6/a, és 6/b' mel|éklet összeállításáná,| az előzętęs kotelezettségvállalásokat vettiik figyelembe,
valamint feltételeztiik, hogy a központi kĺiltségvetési támogatások bevételei nem fognak csökkenni.
B. KöItségvetésľőI szóló iinkoľmányzati ľendelet e|fogadásávat egyidejűleg javasolt hatáľozatai
javaslatok
A 20|7. évi költségvetési ľendelet-tervezetben szerepl<ĺ feladatok végľehajtrása érdekébęn az a|áhbi
költségvetést érintő döntések meghozata|a, szerzodések módosíüása, megkötése indokolt, melyek a
hatźr o zati javas l atban szeľep e lnek :

- Turay ldaSzinház Közhasznri Nonprofit Kft,20|7, évi önkormányzatitźlmogatása 5'000,0 e Ft, a
központi költségvetési támogatása 41'000,0 e Ft,

- Karácsony Sándor Koza|apitvźlny a Jőzsefváĺosért részéľe 2017. évre 25.000,0 e Ft támogatás
biĺosítása,

- a Jőzsęfuáľos Közbiztonságáért Kiza|apítvźny részére 20|7. évre 59.798,0 e Ft tiámogatás
biztosítása,

- a Pľo Minoritate Alapítvány részére 20|7, évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatás
b izto sítĺása a Csángó Bál költségeinek ťtnansz ír ozásźthoz,

- Kovács Za|źtn ľézfrlvós zęnekartxa| 2017, évľe közszo|gáůtatźsi szerződés (kerületi
rendezvényeken fellépés) kötése és a20I7, évitámogatása t '000,0 e Ft összegben,

- a MAV Szimfonikus Zenekarua| 20|7. évben közszo|gá|tatási szęrződés (kerületi eseményen
fellépés) kötése és af0|7. évitámogatása2,500,0 e Ft összegben,

- az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakeľt pľogľamj áůloz 20|7, évben
3'000,0 e Ft vissza nem téľítendő támogatás biztosítrása, támogatási szerződés kötése,
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aJőzsefvárosi Roma onkormányzatTérzenei programjára2017. évben 8.000,0 e Ft vissza nem
térítendő támogatás nyúj tása,
a Józsefvźtosi Nemzetiségi Önkoľmányzatok fo|1. évi vissza nem téľítendő mtíködési
tátmogatáĺsának összegét af016. évi támogatás összege, mely összesen7,607,0 eFt,
a Moľavcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Utitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Közhasznú Nonproťlt Kft..vel a pszichiá/ĺriai betegek el|źttásfua kötött szolrgźitatźsi szerződés
díjának 20|7 . januáľ 1. napjával történő havi 50,0 _ 50,0 e Ft-os emelése,
a Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fóľum programjain belül az Emberbarát Alapítvánnyal a
szenvedélybeteg (alkoho| és a dľog) embeľek el|źttźsźtra 5 fő bentlakásos ferőhelyre f0|7. évben
2.912,5 e Ft összegben szolgáltatźsi szerződés kcitése,
az óvodátk testnevelési feladatainak ę||źttására20|7. évben is a Práznány Péteľ Katolikus Eryetem
Jog és Államtudomtnyi Karátő| a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u, 26. szźtm a|atti
tornacsarnok béľlése évi bruttó l.200,0 e Ft összegben,
a Jőzsęfvttrosi Egyesített Bölcsődék Jálté|rvátt Bölcsőde Budapest, VIII. kerü|et}Jorźnsňcy u' 21'
játszóudvaľának bérleti díjának meghatźrozása 20117. januáľ | - 20|7' dęcember 31. időszakra
bľuttó l.395,0 e Ft-ban,
20|7, évben a köztertileti téľťrgyelő kameľarendszer miĺködtetéséľe 44,457,0 e Ft, a tűlszo|gáiat
ťtnanszíroztlsára 78.000,0 e Ft támogatás biztosítása,
a Jőzsefvárosi Gazdálkodrási Központ Zrt.-ve| a Polgáľmesteľi Hivatal és egyes telephelyeinek
takarítása tárgyétban kötött vállalkozási szerződés módosítása úgy, hogy a fe|adatellátźsra20|7.
januáľ l-jétől 2020. szeptember 30-ig évente bruttó 28,370,0 e Ft került betervezésre'
a lőzsefvéltos Közösségeiéľt Nonprofit Zrt. részére a kozszo|gźt\tatási szerzł5désben biztosított
kompenzáció összege 20|7. évben 874'506,0 e Ft,
a REV8 Zrt. részérę aközszo|gźtltatźsi szęrződésbęn biztosított kompenzáciőltámogatás ĺisszege
20|7. évben 130,042,0 ęFt,
a Józsefvźtosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt' részére az éves közszo|gźt|tatási szetzodésekben
biaosított kompenzáció összege 2017-re elidegenítési feladatokľa IIL.765 e Ft,
vagyongazdálkodási feladatokľa 9|7,383 e Ft, intézményi, rendelőintézetek kaľbantarttsára és
iskolai źtvźůla|tfeladatokľa |43,807,0 e Ft, parkolási feladatoba602,424 e Ft, piac miĺködtetési
feladatokra 54.786 e Ft,
2016. évi költségvetésben teľvezett fe|adatok 2017. évre, illetve az azt követő évekre töľténő
felvállalása:
- 2017. januźr l-jétől a volt önkormáĺyzati működtetésű iskolák részére az Önkormányzat az
továbbra is finanszírozza apedagógusok töľzsgárda juta|mttt, ballonos ivővizet, az iskolai vezętők
mobiltelefon költségeit, a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon költségeit,
tanévnyitó rendezvény koltségeit 300,0 e Ft erejéig, iskolabusz költségeit a2016120|7. tanévľe,
- 20|7' évben a Józsefuárosi Kábítószeľugyi Egyeztető Fórum progľamjaira az Emberbaráú
Alapítvány tźtmogatźsttn fęlül 12'087,0 e Ft-ot biztosítĺísa,
- 2017 . évben egyszeri jel|egge| az óvodás és iskolráskoru gyermekek számára iskolai előkészítő
oktatásra heti egy alkalommal tisszesen 2.000,0 e Ft tervezése'
- a 250/2015. (xII.03.) sz' képviselő-testtileti határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed
Progľam III' projektben vállalt fenntaľhási kĺitelezettség teljesítése érdękében 2017. évtő|
hatźrozat|an ideig vállalja az Önkormźnyzat,
- )2017, évben a Jőzsefváros Kĺjzösségeiéľt Nonprofit Zrt, áůta| szervezett nyfui tźlborban a
sztinidei étkeztetést a jogszabá"|yban meghatźrozot|H és HH gyermekeken kívül a ręndszeres
gyeľmekvédelmi támogatásban részesülők is ingyen vehetik igénybe,
költségvetési szervek engedé|yezett létszźmźnak módosítäsa az az ehhez kapcsolódó előzetes
kötelezettség vállalások:
- a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnźi az MMIII Pľojekt
fenntartásának ellátása érdekében a 2016' decembeľ 3|-ig 12 fő engedélyezett hatáľozott idejű
álláshely határozat|an idejíĺ álláshelyre módostll, előzetes k<itelezettség vállalás összege évente
1 10.000,0 e Ft,
- a Napraforgó Egyesített ovoda 20|7' évi engedélyezett létsztma a teljes köľiĺ miĺködtetési
feladatok e||átźsa érdekében llfó álláshellyel határozat|an időre megemelkędik, és ľészĹikĺe a



nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 2016. évi önkormányzati l8%-os kereset-
kiegészítés biztosítĺása, előzetes kötelezettség vállalás összege évente 32,98|,0 e Ft,
- a Józsefoárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont engedélyezett |étszáma f0|7.
januaľ l-jétől f017. december 3l-ig 1 fóvel emelkedik,. a Polgáľmesteri Hivatal |étszátma 20|7. január |' napjźxa| If főve| növekszik, előzetes
kötelezettség vállalĺás összege évente 83.388 e Ft'

c. Lakbéľ áfa mentessé Úétele, lakbéľľendelet módosítása
Az äita|ŕłnos forgalmi odóról szćiő 7007. évi CXXVII. töľvény 86. $ (1) bekezdós l) pontja olapjĺín az
ingatlan bérbeadása áfa mentes. A 88. $ (1) bekezdés szeľint az adőa|any az áů|ami adóhatóságnak tett
bejelentése a|apjźn dönthet úgy is, hogy az ingatlan béľbeadrását áfa kötelessé teszi, A 88. s (5)
bekezdése alapján az adőa|any, aki (amely) é|t ezen vźiasztási jogźtva|, attó| a vźůasztása évét követĺj
ötödik naptári év végéig nem térhet el. A lakbér 2008. januáľ 1. napjától |ett źÉa köteles bevétel úgy,
hogy az akkor éľvényben lévő lakbéľ keriilt megosztásľa nettó lakbérre és źfána, ezzel összességében a
fizetend<í lakbéľ mértéke nem változott.

Javaslom az önkormányzat tulajdonźtban źń|ő lakások bérbeadását f0I7-tő| áfa mentessé tenni'

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér méľtékéről szćiő 1612010. (III.08.) ĺinkormányzati rendelet (tobábbiakban lakbéľ
rendelet) 47' $-ban szeľeplő lakbéľ mértéket módosítani szükséges ligy, hogy az źfa kikeľtil a
rendeletb<jl és a jelenlegi nettó lakbér áfźtvalnövelten kerül a rendeletbę.

D. 2016. évi ktiltségvetést éľintő dtintések
A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék dolgozói munkájĺĺnak elismeréseként javaslom, hogy az áůtalrános
taľtalék terhére 4.002,0 e Ft-ot biztosítson a Képviselő-testiilet.

E. Polgármesteľi Hivata| szervezetimódosítása

A számviteli jogszabályok alapján szükséges az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú
helyiségek üzemeltetéséve| és fenntartasával kapcsolatos pénziigyi számviteli feladatok Polgáľmesteľi
Hivatal által töľténő e||źttźsa. Ennek érdekében a Jőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, ezen
feladatait a Pénzigyi Ügyosztály Számviteli és PénzĹigyi hodája |źtja e|, melyhez 3 fő álláshely
biztosítasa szükséges.
A Városépítészęti Iroda 1 fővel t<lľténĺí bővítése szĹikséges a jelenleg megbizási szerződéssel
foglalkoztatott településméľnök munkajogi helyzetének rendezésére.
Az önkormányzati és a hivatali ügyek széwá|asztása indokolja a Polgármesteľi Kabinet źúszewęzését,
A Polgáľmesteri Kabinet a továbbiakban önkoľmányzati feladatokat |ált el, ehhez a szervezeti
egységheztartozik a polgáľmesteri főtanácsadó, valamint a polgáľmester tevékenységéhez közvetlenĹil
kapcsolódó munkaköľtjk. A létrejövő Városvezetési Ügyosztźt|y e||źúja a Képviselő-testiilet és
Bizottságai miĺkodésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat, a tisztségviselők titkársági
fe|ađatait, a képviselői munkavégzéssel kapcsolatos, valamint az előterjesztések előkészítésével,
kooľdinálásával kapcsolatos feladatokat.

II. A beteľjesztés indoka

A. ez ĺht.24. $ (3) bekezdése szeľint előkészített költségvetési rendelet-teÍvęzętet a polgármester
február 15-éig nyújtja be a képviselő-testtiletnek'

B. A 20|7, évi költségvetés elfogadásával egyidejtĺleg meghozandó döntésekĺíl a képviselő-testtilęt
dönt'

C. A lakbéľ áfa mentessé téte|e és a lakbénendelet módosítasa képviselő-testiileti hataskör'

D. A Józsefuáľosi Egyesített Bölcsődék támogatása képviselő-testĺileti hatásköľ.

E. A Polgáľmesteri Hivatal belső szervezeti tagoződásának, létszŕtmźnak meghatźrozźtsa, valamint
Szewezeti és Miĺködési Szabéiyzatźnak jővźlhagyźsa aKépviselő-testiilet hataskörébe tartozik,
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III. Á. döntés cétja és pénzügyi hatása

A. A rendelet-tervęzet beterjesztésével eleget teszünk a jogszabályi előírĺásoknak, meghatźtrozzllk a
2017 ' évi gazdálkodás keretszámait és a költségvetés végrehajtásának szaběiyait.

B. A 2017, évi költségvetési rendelet tervezetben szereplő elóirényzatokkal, támogatásokkal
kapcsolatos döntések fedezęte a rendelet tervezetben szerepelnek'

C. A lakbéľ áfa mentessé téte|e és a lakáselidegenítés miatt az onkormányzatnak a 2008-tól
visszaigénye|t|akőhźn felújítási áfźtbe kell ťrzetnie azźi|ami költségvetésbe 20 éven keľesztĺil, vagy
az elidegenítés évében adott lakás esetén egy összegben. Az általános forgalmi adóról szóló törvény
értelmében a visszaigénylést követően az ingat|arl áfa köteles bérbeadasát f0 éven keľęsztiil fenn kell
tartani. Amennyiben ennél rövidebb ideig źffa köteles az ingatlan bérbeadás, űgy a 20 év és az éfa
köteles időszak kĺjzĺjtti időszakľa eső visszaigényelt źfa egy húszad részét évente kell befizetni az
állami költségvetésbe' f0|7-tő|2028-ig 12 éven keresztiil évente át|agban kb. 55 millió Ft értékben,
2029-tő| 2036-ig ez abęťlzętés fokozatosan cs<ikken. A lakbéľ áfa mentessé tétele azt is jelenti, hogy
az onkormźnyzat nem igényelheti vissza a |akőhźa felújítások során előzetesen felszámított áfa
összegét.

A lakbér áfa mentessé tételét indokolja, hogy a jelenleg 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő
épületek tfusasházzá történő alakításáva| csökken az onkormányzat kiadása, a Józsefuárosi
Gazdźúkodási Központ Zrt. (JGK Zrt,) szémitása szeľint 2019-tó| mintegy 160.165 millió Ft-tal
évente, valamint a kiadás szerkezete is megváltozik. A jelenlegi 1'076 millió Ftźfźxa| növelt kiadás
csökken 654 mi|lió Ft-ra, valamint a közös költség, mely nem tarta|maz źLfźLt' 22I millió Ft.ról 478
millió Ft-ra növekszik a lakóépületek táĺsashź"zzá toľténő a|apitźsa révén. A lakáselidegenítés
felgyoľsítása várhatő az elidegenítési rendelet elfogadásźxa|. Ezze| pźrhuzamosan fokozatosan
c s ci kken az Önkormány zat |akb érb evéte le és a |akőhźľ- fenntartĺás kö ltsé ge i.

D. A Józsefuárosi Egyesített B<jlcsődék dolgozói munkájának elismeľéséhez sziikség fedezęt 4,002,0
Ft összegben az źita|źtnos taľtalékľól biztosított.

E. A Polgármesteri Hivatalt érintően a döntés célja a feladatátadással kapcso|atos humánerőfonás
biztosítása, valamint a hivatali és önkormányzatiigyekszęrvezeti szintrí szétlłáůasztása.

A Polgármesteri Hivata| szęwęzęti felépítését érintő źńszervezéssel egy időben a|étszźlm összesen 12

fővel nő. A Képviselő-testiilet és Szervei Szewezeti és MÍĺködési Szabáůyzata I. mellékletének
módosítása tarta|mazza Polgáľmesteri Hivatal űj szervezeti felépítését. Az előterjesztés 7 ' sz,
melléklete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabéĺ|yzatának módosítĺása'

A feladat túszewezés, valamint a jogszabźiyoknak való megfelelés a 20|7. évi költségvetésben
62.5|8,6 e Ft kiadási többletet eľedményez.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-tęstiilet döntése a Magyaľország helyi önkormányzatairól sző|ő 20Il. évi CLXXXX.
törvény 13. $ (1) bekezdésében, a 4L. $ (6) bekezdésében, 42. $ 1. pontjában' a 42. $ (2)
bekezdésében, valamint az Aht,23. $-ában foglaltakon alapul'

Az Mötv. 67.$ d) pontja a|apjźn a polgáľmester a jegyzo javas|atźtra előterjeszést nyújt be a képviselő-
testiiletnek a hivatal belső szervezeti tagoződźstnak, |étszźmźtĺak, munkarendjének, valamint
ügyfelfo gadasi rendj ének me ghatáro zásálr a,

A Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és Működési Szabźůyzatárő| sző|ő 36/20|4. (XI'Oó.)
önkormányzati rendelet 43. $ (2) bekezdése alapján a jegyző gyakorolja a Képviselő-testiilet
Polgáľmesteri Hivatal szewezeti erységei kĺjzötti álláshely átcsopoľtosítással kapcsolatos hatáskĺjreit
azza|, hogy a Polgármesteľi Hivatal ĺjsszlétszámźről, va|amint az egész Polgáľmesteri Hivatalt éľintő
létszámemelésľől vagy létszámcsökkentésről nem dönthet. A jegyző a Polgármesteri Hivatal
Szewezeti és Működés i Szabá'|yzatának egyidejiĺ módosítás źwa| a döntéseiĺől minden év decembęr 3 1 .

napj áig tźĄékoztatja a Képviselő-testtiletet'
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Fentiek a|apjźn kérem az e|őterjesztés mellékletét képezo rendeletek és az a|źlbbi hatálrozatijavaslat
elfogadĺását.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testület úgy diint' hogy

I, a) azźi|amháztartásról szóló 201l. évi CxcV. töľvény 24, $-aa|apjźn elfogadja az előteľjesztés
6/a' számű melléklet szerinti tartalommal a költségvetési évet követő három év tervezętt bevételi
e|őirányzatainakéskiadásie|őirźnyzatainakteľvszámait.

b) az á||amháńartźsró| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29lA' $-a a|apjźn elfogadja az előterjesztés
6/b. sztmű melléklete szerinti taľtalommal az önkormánvzat költséwetési évet követő háľom év
v źrhatő saj át bevétele it.

Felelős: Po|gármester
Határidő: 2016' december 20.

2. a Turay lda Színhźz Közhasznú Nonproťrt Kft. részére 2017, évbęn önkoľmányzati fonásból
5'000,0 e Ft támogatást nyújt - önként vźúl'a\t feladat., a központi költségvetési 41.000,0 e Ft
(művészeti 24'600,0 e Ft, mtĺködési l6'400,0 e Ft) trámogatástn feliil és felkéri a Polgármesteľt a
közszo|gźitatási szerződés módosításiíľa, valamint annak a|áír źsára'

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|7, januźtr 0|,

3. a Karácsony Sándor Köza|apítvźny a Jőzsefyároséľt részére 2017, évre 25.000,0 e Ft (miĺködési
16.500,0 e Ft, felhalmozási 8.500,0 e Ft) tamogatást - önként váů|a|t feladat - biaosít és felkéri a
Po l gáľme ste rt a támo gatź.si szer ző dés aláírás ára.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: 20|7. január 0|.

4, a Jőzsefvźros Közbiztonságáért Közalapit,łány tészére 20|,|. évre 59.798,0 e Ft (működési
48.998'0 e Ft, felhalmozási l0.800,0 e Ft) támogatást - önként vállalt feladat - biĺosít és felkéľi a
Polgármestertatátmogatásiszerződésa|áírásátra.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. januźr 01.

5. a Pro Minoritate Alapítvány részére 20|7, évre 300,0 e Ft vissza nem térítendő támogatást -
önként vállalt feladat - biĺosít a Csángó Bál költségeinek támo gatźsa címén és felkéri a
Polgármestertatámogatásiszęrződésa|álľására'

Felelős: Polgáľmester
Hatáľidő: 2017, január 0I,

6. Kovács Za|éłĺ rézfuvós zenekańxal 20|7. évre kozszolgáltatási szerződést (kertileti
rendezvényeken fellépés) _ önként vállalt feladat. köt és a2017. évi üámogatás összegét 1.000,0
e Ft-ban ál|apitja meg és felkéri a Polgáľmesteľt a közszo|gźitatési szerződés a|áiĺására,

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|7, januátr 01,
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7. a MAV Szimfonikus Zęnekarra| 2017, évben közszo|gźitatási szerzódést (keľtileti eseményen
fellépés)- ĺinként vźi|a|t fe|adat - köt és a 20|7 , évi tĺámogatás összegét 2.500,0 e Ft-ban źillrapítja
meg és felkéri a Polgármesteľt a közszolgáltatĺási szerződés a|áirásáĺa.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20|7. janutr 0I.

8. az Eötvös Lóľánd Tudományegyetem Botanikus Kert iskolakert progľamj źhoz 2077, évben
3'000,0 e Ft vissza nem téľítendő tttmogatĺást _ önként vá||a|t feladat - biĺosít és felkéri a
Polgármeste rt a támo gatási szerzódés alźft ásźna.

Felelős: Polgĺáľmesteľ
Határidő: 20|7 . janufu 0I,

9, a Jőzsefvźrosi Roma onkormányzat Térzenei progľamjáľa 20117 , évben 8'00o,o e Ft vissza nem
térítendő támogatást _ önként vállalt fęladat _ biztosít és felkéri a Polgáľmesteľt a támogatási
szerződés a|áir ásátr a.

Felęlős: Polgármesteľ
Határidő: 20|7. januźlr 0I,

10. a Józsefuárosi Nemzetiségi onkormányzatok f0I7. évi vissza nem térítendő mĺĺködési
tátmogatźłsźnak - önként vállalt feladat - <isszegét a 2016. évi támogatás összegében határozza
meg, mely cisszesen 7 .607 ,0 e Ft és felkéri a Polgáľmesteľt a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 2017' jaruźlr 0|,

1l. a) 20|7. janufu l.jétől a volt önkormányzati műkodtetésű iskolák részére az Önkormányzat az
alábbiakat _ <jnként vái|a|t feladat - továbbra is ťlnanszíĺozza:

a) a pedagógusok totzsgfuda jutalmát, melynek feltételeit és összegeit a Köza|ka|mazotti
Juttatás i Szab źiy zat tarta|mazza,

b) ballonos ivőviz, valamint az iskolai vezetok mobiltelefon kö|tségeit az előfizetési dij
összegének eľejéig,

c) Bels<í-Pesti Tankerületi Központ részére 2 db mobiltelefon költségeit az e|ofizetési díj
összeg erejéig,

d) tanévnyitő rendezvény költségeit 300,0 e Ft erejéig,
e) iskolabusz költségeit a 20| 612017. tanévre.

b) az a), c), d) pont kivétęlével a feladatokat a Jőzsefvźrosi Gazdálkodási Központ Zr1. |áÍja el
kö zszo|gá'|tatźsi szęr ző dés keretében.

Fele|ős: Polgármesteľ
Hatáľidő: 20|7. januát 0I,

12. a Moľavcsik Alapítvánnyal és a Szigony-Útitírs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációéľt
Közhasznú Nonproflrt Kft.-vel a pszichiátriai betegek e||źúására kötött szolgáltatási szerződés -
kötelezĺj feladat - díjźLt2077' januáĺ 1. napjával havi 50,0 _ 50,0 e Ft-tal megemeli és felkéľi a
Polgármestert a szerzodések módos itáséra és a|áirására.

Felelős: Polgĺármesteľ
Hatźridó: 2017 . janufu 0I.

13' a) a Józsefuárosi Kábítószerügyi Egyeztet(5 Fórum programjain belül az Emberbaľát
Alapitvánnyal a szęnvedélybeteg (alkohol és a dľog) emberek e||źtáłsáĺa_ ĺjnként vźú|alt feladat
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- 5 fő bentlakásos férőhelyrę f0I7 , évben 2.9|2,5 e Ft összegben szolgáltatźsi szerzodést köt és

felkéľi a Polgáľmestert a szerződés alźńtásźtra.

b) 2017, évben a Józsefuaľosi Kábítószerugyi Egyeztető Fórum pľogĺamjaiľa az a) pontban
foglaltakon feliil 12.087,0 e Ft-ot biztosít.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: f0I7 ' januźlr 01,

|4. az ővodétk testnevelési feladatainak e||átźsźtra_ kötelező feladat - 20|7 . évben is aPźnmźtny Péter
Katolikus Egyetem Jog és ÁilamtudományiKarätől a Budapest VIII. kerület Szentkirályi u' 26.
szám a|atti tornacsarnokot évi bruttó 1'200,0 e Ft összegben bérli és felkéri a Polgáľmesteľt a
bérleti szerz<jdés a|áit źsźtt a.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|7. janlźtľ 0I.

15. a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék Jźúékvźr Bölcsőde Budapest, VIII. kerület Horánsz|ry u' 2l'
játszóudvarának bérleti díjźLt2017.januaľ I -20|7, decembeľ 31. időszakra bľuttó 1'395,0 e Ft-
banhatźrozza meg és felkéri a költségvetési szerv vezetőjét a bérleti szęrződés a|źńrźsźra,

Felelős : költségvetési szerv v ezetóje
Határidő: 2017, januźtr 0I,

16, 2017. évben egyszeri jellegge| az óvodás és iskoláskorú gyermekek szźtmźra iskolai előkészítő
oktatásra heti egy alkalommal összesen 2'000,0 e Ft-ot biztosít _ önként vállalt fe|adat _ a

Napraforgó Egyes ített ovoda kö ltsé gvetésében.

Fe lelős : Pol gáľmester, kö ltségvetési szerv v ezetője
Határidő: 20|7, janútr 0I.

17, 2017, évben a közteľiileti térfigyelő kameraľęndszer miĺkĺidtetésére 44'457,0 e Ft, a tűllszo|gźiat
ťlnanszírozttsára 78.000,0 e Ft tźtmogatást biztosít és felkéri a Polgáľmestert a Budapesti Rendőr-
főkap itánys ágga| a támo gatźsi szer zo dé st me gköté sére.

Felelős: Polgáľmester
Hatĺáridő: 20|7 ' januźr 0|'

18. a Józsefuárosi Gazđźikodźlsi Központ Zrt.-ve| a Polgáľmesteri Hivatal és egyes telephelyeinek
takarításatárgyátban kdtott vállalkozási szerzódést oly módon módosítja, hogy a feladatellátásra
2017, januźr I-jétő| 2020. szeptember 30-ig éventę bruttó 28,370,0 e Ft-ot biztosít a
Polgáľmesteri Hivatal költségvetésében, valamint felkéri a Polgáľmestert a szęľzodés
mó do s ítás án ak a|áir ásźr a,

Felelős: Polgármester
Határidő: 2077, janufu 01'

19, a) a 250/2015. CXII.O3.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed
Progľam III' projektben vállalt fenntaľtrási kötelezettség teljesítése érdekében _ 2017' évtől
hatáĺ o zat|an i de i g vál lalj a, ö nként v źi|a|t fel adatként,

b) a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál az a) pontban megllatfuozott
feladatok e||źtźsa éľdekében a 2016, december 3l-ig 12 fő engedélyęzett határozott idejiĺ
áI láshe ly et hatáĺ ozat|an idej ű álláshe lyre mó do s ítj a,

/I4 '.1 l,-,{
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f0.

c) az a)-b) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére taľtós mtĺködési
előzetes kötelezettséget vállal _ önként vállalt feladat - évente bruttó 110.000,0 e Ft-ra, melynek
fedezetéĹil az onkormá ny zat sajáú és közhatalmi bevételeit j elöli me g'

d) felkéri a Polgármesteľt, hogy a következ<í évek költségvetésének tervezéséné| az e pontban
fo glaltakat verye ťlgyelembe.

Felelős: Polgármester
Hatáľidő: a), b) pont esetében2017' januźr 01., c), d) pont esetében a mindenkori költségvetési

teľvezése

a) a Napľaforgó Egyesített óvoda 2017, évi engedélyezett |étszźľĺrráť- a teljes köríĺ mtíködtetési
feladatok ellátása érdekében llfő álláshe|lyel hatarozat|an időre megemeli, és részükre a nem
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak f0I6, évi önkoľmányzati 18%-os kereset-kiegészítést
biztosítja,

b) az a) pontban foglaltak miatt a következő költségvetésénęk teľhére 2018. évtől taľtós mĺĺködési
előzetes kötelezettséget vállal évente 32.98|,0 e Ft összegben, melynek fedezetéül az
onkormány zat saját és közhatalmi bevéte leit j e löli meg,
c) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekoÍ az e pontban
fo glaltakat ve gye fi gye lembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: a) pont esetén 20|7' január 0l.' b)-c) pont esetén a2018. évi és az azt követő évek

költségvetésének tervezése

a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedé|yezett |étszźmtú f0|7,
januáľ l-jétől 2077 ' decęmbeľ 3l-ig 1 fővel (műszaki ellen<ír, koordinátor) megemeli.

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 2017, januźtr |.

a) a Polgármesteľi Hivatal |étszámát 20|7. januttr 1. napjáva| |2 fóvel megemeli, íw a
Polgármesteri Hivatal engedélyezett |étszźma - tisztségviselők és pľémiumévek programban
foglalkoztatottak nélkĹil _275 fore módosul.

b) az a) pontban foglaltak miatt taľtós előzętes miíködési kötelezęttséget vállal 2018. januáľ l-
jétől évente 83'388 e Ft összegben személyi juttatásokra a munkźútatőt terhelő jaľulékokkal
együtt, melynek feđezetéül az onkormányzatsajáftés közhatalmi bevételeit jelöli meg.

c) elfogadja a határozat 7, számú mellékletét képező Polgármesteľi Hivatal Szervezeti és
Műkĺ'dési Szabźůyzattt20|7 ' januźľ 1-jei hat"ályba lépéssel'

d) felkéri a jegyzőt, hogy a Polgáľmesteľi Hivatal Szervezeti és MiĺködésiSzabźiyzat a) pontban
foglalt módosítĺásainak megfelelően gondoskodjon a szervezęti egységek tigyrendjeinek
elkészítéséről'

e) felkéľi a Polgármestert, hogy a következő évek költségvetésének tervezésekor az e pontban
foglaltakat ve gye fi gye lembe

Felelős: a)-c), e pont esetén Polgarmesteľ, d) pont esetén jegyző
Határidő: a)-c) pont esetén 2017 ' januźlr 0l., d) pont esetén 2077 . januźr 31' e) pont estén 20|7 '

januĺár 0|. és az azt követő évek költségvetésének teľvezése

a) 2017. évben a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett ĺyátri taborban a
sztinidei étkeztetést a jogszabźiyban meghatározott H és HH gyeľmekeken kívül a rendszeľes
gyeľmekvédelmi támogatásban részęsülők is ingyen vęhetik igénybe,

21.

Ż2.
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24.

25.

b) a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. részérę aközszo|gźlltaüási szerződésben biztosított
kompenzáció összegét 2017. évben - működési 861.506,0 e Ft, felhalmozási 13.000'0 e Ft -

874.506,0 e Ft-ban á||apítja meg és felkéri a Polgármesteľt a közszo|gźůtatźsi szerződés
módo s ítás án ak a|áír ás átr a.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: f017 . janaźr 0I.

a nÉvs Zrt. részéľe a közszo|gźtltatasi szerződésben biztosított kompenzáci óltźmogatás összegét
2017, évben - miĺködési 125.042,0 e Ft, felhalmozási 5.000,0 e Ft - I30,04f,0 e Ft-ban źú|apitja
meg és felkéri a Polgáľmesteľt a közszolgáltatĺási szerződés módosításának a|áirásźra.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. januáĺ 0I,

a) a Józsefufuosi Gazdálkodási Központ Zrt, részére az éves közszo|gźitatźsi szerződésekben
biztosított kompenzáció összegét 2017-re aza|źtbbiak szerint éilapitjameg:

elidesenítési feladatokľa 111.765 e Ft
vagyongazdálkodási feladatokľa 917.383 e Ft
intézményi, rendelőintézetek karbantaľtásáľa és iskolai źnái|a|t feladatokra 143.807,0 e
Ft.

d) parkolási feladatokľa
e) piac működtetési feladatokľa

b) az a) pontban foglaltak, valamint a 230/20|6. (xII.01.) képviselő-testtileti hatáĺozatban
foglaltak miatt felkéri a Polgármestert a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-ve| kotött
közszo|gźůtatási keretszerződés és az évesközszo|gáitatźsi szerzódések módosításának a|áírźsátra'

Felelős: Po|gármesteľ
Határidő: 2017 . januźtr 0I.

az ingat|an bérbeadás köľében az tinkormányzaú niajdonban álló lakások bérbęadásźú 2017,
januĺár l-jétől áfa mentessé teszi,

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20|7, januźtr 01'

a) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék ľészére a dolgozók 20|6' évi munkájának elismeréseként
4'002,0 e Ft-ot biĺosít az á|ta|źnos taľtalék terhére

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadźs 1ll07-01 cím, működési cél és

általános tartalékon belül az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatfuől4,002,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l108-02 cím _ önként vállalt feladat - működési ťlnanszíĺozźtsi kiadáson
beliil az irányítószeľvi támogatásként folyósÍtott támogatás kiutalása e|őltźtnyzatćtra.

c) a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - miĺködési
ťlnanszirozttsi bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtm|źn töľténő jóváínísa előiľányzatźú 4.002,0 e Ft-tal, a személyi juttatás e|óirźnyzatźú 2.500,0 e
Ft.tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýźtrulźlsi adó e|oirányzatźú 1,502,0 e Ft-tal
megemeli, jutalom kifizetése cé|jából.

d) felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a f0I6, évi költségvętési ľendelet
módosításán á| v egy e figyelembe'

Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: a)-c) pont esetén 2016'december 20', d) pont esetén a 2016. évi költségvetésľől szóló

önkormányzati rendelet kövętkezĺj módosítása

a)

b)
c)

60f.424 eFt,
54.786 eFt

27.
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Döntést végľehajtásátvégző szer.vezeti egység: Jegyzői Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály,
Gazdálkodási Ügyosztály, Polgáľmesteri Kabinet, Józsefváľosi Gazdá|kodási Kiizpont Zrt.,
Józsefuáľos Kłizösségeiéľt Nonpľofit Zrt., nÉvg Zrt., Jćlzsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyeľmekjólétĺ Központ , Napľafoľgó Egyesített ovoda, Jőzsefválľosi Egyesített Biilcsődét
Pénzügyi UgyosztáIy

Budapest, 2016. december 14.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és meebízásából

/ ,t-, fĺ. W,z,, l

/{,r. rl(/-uą?
dr' Mészár Erika

a|jegyző
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"]ŕ>dľ. Kocsis Máté
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KIADÁs

lĺuxooÉsl xĺłoÁson

Személyi juttatás

JOGCIM

MunkaadÓt terheló járulékok és szociális hozzźtjźľu|ási adő

Dologi kiadások

Dologi kiadásokbÓl kamatfi zetés (vá|tÓ kamatáva| egytitt)

EI látottak pénzbeli j uttatása

Egyéb mĺikridési célri kiadás

JÓzsefoárosi Önkormányzat 2017. évi ktltségvetési mérlege
kőzgazdasági tagolásban

lbból: elvonások és befizetések

ONKORMANY ZATT FELADATOK

:bból: mĺik<jdési cél k<ilcs<inc'k nwitása
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TÉNY
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ebból: mĺikc'dési célri visszatérítendo támogatások, ktilcstin<i
i pénvhevéÍele á|lamhÁztart Áąnn helĺi Irŕíl
ebbol: mĺikc'dési célri támogatások bevételęi államháetartáson
heliilrol

K<izhatalmi bevételek

JoqCÍM

Mtĺkĺ'dési bevételek

Mtjkĺjdési célri átvett pénzeszkÖz

ľĺŰxonÉsĺ BEVÉTELEK bssznsnľ

MUKODESI EGYENLEG

FINANszÍRozÁsI ľĺÚroDÉsr KIADÁSoK
IranyítÓ szervi támogatásként folyÓsított tĺĺ.mogaÍ
és á||amháztartáson hel ĺi l i mege|ííl eoezés

JÓzsefuárosi Önkormányzat 2017. évi kÖltségvetési mérlege
kÖzgazdasági tagolásban

oNKoRMANYZ^TÍ' FELADA
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ľov. \JnKorTn.'Nozponll ĎIomatolog|al lnlezelIel
felnótt és i{tisági fogorvosi ellátasra 2007. évben
kÖtÖtt megbízási szerztĺdést és annak 2009.
december 22' napján kelt mÓdosítását 2010. jrinius
01. napjátÓl haÍározai|an idótartamra - taĺtÓs

kÖtelezettségvállalással. évente l 8.000 e Ft

Feladat megnevezése

Szemtlnk fénye program

Hószolgáltatási szeľzódés Önkormányzati
fenntaÍtásti gázfiĺtéses intézményeknél

JÓzsefvárosi onkormányzat 2017-f019. évre e|ózetes kłitelezettségvá|la|ások

KÖzalka|mazottak foglalkozásegészségĺlgyi ellátása
Megbízási szerzódés JÓzsefrárosi Egészségttgyi
Szolgálattal, határozatlan idótart.

2011. május 01.napjával mÓdosított a Heim Pál
GyermekkÓrházzal gyěrmekorvosi ĺigyeleti ellátás
táĺgyäbaĺ,f007 ' januáĺ l. napjátÓl határozat|an

idóre kÖtÖtt feladatátaiíasi szerzödés

feladat besoľo|ása

Idósiigyi tanács mĺikÖdtetése

s'U.J Krlzls Alapĺwannyal 2Ul2. äprllls UJ.

napjátÓl 2017. április 02. napjáig megkÖtÖtt

hatáĺozott idejii el| átási szer ző dést 20 I 7. december
3 l. napjáig meghosszabbítja, CSÁo.ban 8 féröhely
biztosítása érdekében, fedezete az tnkormányzat
a^11 Ä.,:..:Á+ á. |.A-L^+^l-i L^.,

kÖtelezó

20|7.év

Önként vállalt

Fóváĺosi Önkormány7atta| szembeni tartozás
tÖÍlesztése 20 |2-2020., év ie

Önként vállalÍ

Budapesti onkormányzatok SzÖvetsége tagdíj
tartÓs kÖteIezettsés

2018.év

LELEK Program lakásainak fel jításáÍa támogatási
szerzŐdés az Emberi Eľóforrasok Minisaériumával
egyidejiileg elózetes kÖtelezettséget vállal a

támogatási szerzódésben foglaltak fenntartására a

támogatási időszak lejáratát kÖvetóen 8 évre, a

lakÓhazmĺĺkÖdtetés keretén belĺil.

kÖteIezó

18 000.0

24

20|9.év

0f7.4

kÖtelezó

305 339.0

l8 000.c

Önként vállalt

JÓzsefuárosi Kártya'

f4 027

4 000.0

kÖtelezo feladat

(

305 339.0

18 000.0

549 /2009,(1z.16,)számíl hatáĺozat, mÓdosítva 17 4/201 0,(v'|9,)

24

4 680.0

027.4

kÖtelezó

4 000.c

3f4/f006.(07 '06.) dtntés bérleti díj a mindenkori infláciÓ cisszegéve|

nÖvelten' l5 éves futamido

305 339.0

Önként vállalt

dłjntés

o0

2007 '09.03-tő| 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori
infláciÓval emelt Összegben, lejáratkoľ nettÓ 83'877 e Ft -ért

visszavásárlás

4 680.C

4 000.0

Önként vállalt

? to? R

n0

e|óterjesztés
3.sz.mel|ékIet

e-Ftban

t5 300.0

4 680.0

Önként vállalt

300.0

39 /20 I 5'(02, | 9,) sz.Kt. Határozat

I7 5/2010,(v .19,) és af03/f0l| '(IV.zl.) Kt. Hattroza|

n0

nn

l5 300.(

3 5 4 /20 I0'(IX.07 .) sz. hatáĺ ozat f0 1 4 -1' 5. évben nem merillt fel
kÖltségvetési pénziigyi i gény'

300.0

80 915.0

nn

t5 300.0

kt

2 000

7 8 l l 20 | ĺ' (II. 17') sz, határ ozaÍ, 1 7 5/20 1 3. ( V. 0 8. )'
|841201 6,(1x'08.) sz.Kt.határozat

.0

300.0

80 915.0

2 000.0

kt' 267 /f01 1,(vI' 1 6.) sz' hatáÍozat

80 915.0

kt' 285 /201 l.(VI' 1 6.) sz, hatáÍozat

2 000

kt. 49 1 /20 1 l '(xII. 1 5.)sz.határozat,
I7 7 12013.(v .08.)sz.Kt.hat.48 1/20 I 3.(XII. 1 8, )

.0
KÍ'.25 | /201 1.(06'0f ')sz,hatärozaÍ' 430 lfj |3'(X||'04,)

L+
/y ť,.!ĺ,.
?,



Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozas-fejlesztési
KÖzpont mĺikÖdtetéséľe elózetes és taÍtÓs

kÖtelezettséget vállal a KMOP.5.2.2ĺB-2f-2009-
0004 azonosítÓ számri támogatasi szerzódésben
vállalt Öt éves fenntaÍtási kÖtelezettség idószakáĺa.
(Eves Összegének ktsgvetés tervezése a JÓzsefuáĺos
KÖzÖsségeiéľt NonproÍit Zrt.nél')

Fe|adat megnevezése

KEOP-2012.5.5.0/A azonosítÓ szäm,h pá|yźnat
benyujtásához épuleteneĺgetikai szakértŐ igénybe
vétele, Összesen az5 évrę nettÓ 2 milliÓ Ft-ra,
évente netti 400 eÉĺra,

JÓzsefváľosi tnkormányzat 2017-20|9. évľe e|ózetes kÖte|ezettségvál|a|ások

KM0P.5. 1. 1/8-2008-000l azonosítÓ számri
támogatasi szerzódésben vállalt Öt éves fenntart' kÖt'
időszakára, 2.000.000 Ft/év, tartÓs kÖtváll.
JÓzsefu áĺos KÖzÖsségeiért N onprofit Zĺt,20 I 4.
20l 9éwre

feladat besoľolása

határozaÍ|an idóre hangos térfigyeló kamerák
ĺlzemeltetésére a KÖzterĺilet-felugyelet kÖzhata|mi
bevételeinek terhére'
a uurJa rlurrěąrr9ą l.9lJUU^LaLÔl vl|ŃUlllldllyz4Ll

Ösĺondí.1pályázat f0lr7 .' évi fordulÓjahoz az
Önkormányzati támogatás keretÖsszege f '9,l 5.000'-
Ft,a 2020' évi kÖltségvetés helyi adÓbevételeinek
terhére 3 miI|i forint

részben kÖtelezó

20|7.év

az MNP II' keĺetében kialakított, lakÓépilletekbe
kiépített kamerarendszerhez Íartoző ľiasztÓrendszer
távfeltlgyeleti rendszerbe tÖrténó integrálásához és a
KÖzterulet-felĺigye|et által tÖrténó ĺlzemeltetéséhez
10 éves idótartamra

Önként vállalt feladat

2018.év

a Polgármesteri Hivatal fénymásoIÓ

berendezéseinek jav itásár a, karbantartásáĺą
valamint a sziikséges feśtékek, alkatrészek,
kellékanyagok beszôrzésére a 2017.202|, év ekĺę
kÖtelezettséget vá||a| |27 .00O e Ft+Áfďs év - éves

bruttÓ Összegben 25í00 e Ft.,

Önként vállalt feladat

Á? nÔo n

20Í9.év

kÖtelezŐ feladat

a pszichiátriai betegek nappali e||átásár a 20 I 6.
január 1. napjátÓl 20l6. december 31. napjáig
ellátási szerzódést k.Öt.Moravcsik Alapítvánnya|
300eFťhÓ

Önként vállalt feladat

509.6

0.(

,nnnn

509.ć

kÖtelezó feladat

00

ąÁ0 n

dtintés

'nnnÔ

kt. 33 1 12012.(X.4.) sz. hat

00

Kt.3 5/20 1 3. (II. 0 6.)sz.haÍár ozat, ez cstiszni fog a kivitelezés m i att

)q750

kÖtelezó feladat

1ÁÔ n

tnnnn

e|őterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

1 000 í)

1 593.0

kÖtelezó fe|adat

1ÁÔ n

NL .l | 0 / z0 \ 3, (IlI'27,) sz'h atár ozat

ą0000

I 593.C

25 400.0

fI I 1201 5'(IX.I1.)sz. Kt' Határozat' l 8 1 /20 1 6.(IX. 08') sz.

Kt.határozat

Kt. 29412013.(VIL 1 7.).s2. hal

KÍ'. 36612010 ' (IX. 22')sz'Kt.határozat mÓdosíťva a l 5 l/2013.(V.08.)
sz'Kt.hatĺíľozattal

I 593.0

3 600.c

f5 400.4

43 0 / 20 | 3' (X]I.O 4') 23 4 ĺ 20 I 4' (xII, 0 4,) sz.haÍäozat, 1 7 z / 20 I 6
(IX'08.) sz. Kt.határozat

f5 400.(

0.0 00

kt.s I 7/20 1 1.(XII. 1 5.), Kt.436/2012.(XIr.06.)
sz.hat,430 12013. (xI'04.); 23 4 l20 1 4,(x||,04' )sz.hatáĺozat;

248 / f0 I 5 . (xIJ' 03') sz Kt'h atár ozaÍ

Íí 
ą 
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a pszich iátriai betegek nappal i e||átásät a 20 I 6.
január 1 ' napjátÓl 20 1 6. december 3 1. napjáig
ellátási szerzódést kÖt Szigony- Utitárs KÖzhasznrĺ
Nonprofi t Kft-vel25OeFťhÓ

Feladat megnevezése

Budapest VIII. kertllet 10 éves futamidóre Baross u.

1l1., Baross u. l03., Losonci tér 3', és Losonci tér
4. szám a[atti lakÓépii!etek energia.megtakaĺítást
eredményezó korszer sítésének' fel j ításának
bekertllési kÖltségeinek finanszírozasához
lakásonként 500.000 Ft vissza nem térítendó
támogatás,20 1 5 -2022' év ekben évente 1 2. 200,0 e

Fr..f0f3. évre 3.660.0 e Ft

JÓzsefvárosi Önkormányzat 2011-20|9, évľe elózetes kiite|ezettségvá|la|ások

20l5. évben is biztosítja az Önkormányzati
kÖltségvetés 11104 címén a JÓzsefuáĺosi
Alkalmazotti' Juttatási Szabályzatban foglalt
szabályok aĺapján a mĺikÖdtetett iskolák tÖrzsgárda
jutalomra jogosultaknak a jutalom és járulékainak
Összegét az Önkoĺmányzat saját bevételeinek terhére'

feladat besorolása

drogszemét ÖsszegyÍĺjtésének megvalÓsítása
érdekében támogatási szerzódés az EEM.el,
gépjármii fenntartásárä a támogatási idŐszak
|ciĄrąÍĄł ,|r^lpłAen { Áĺre /TGIŕ 7PT \

kÖtelezŐ fe|adat

Az onkormányzat és a koltségvetési szervek,
nemzetiségi Önkormányzatok Íizetési számláinak
vezetésére kÖzbeszerzési eljáĺást indít
(4évre 1 6o 000 0 eFt) í20l 5-20l R éw)

2017.év

Önként vállalt feladal

a ''JAl.sZo'lARsAK - tl. János Pál pápa téri
játszÓtér funkciÓbóvítĺí meg jítása'' elnevezésĺĺ
pál.yázaton vállalt 3 éves fenntaĺtfui kÖtelezettséggel

kapcsolatos feladatokat 2017' januźr 1. napjátÓl a

JKN ZÍt. Iátja e|.20.|7' - 2018. . 2019. években

2018.év

lnnnn

LakiépiiIetek energiatakaĺékos fel j ításáÍą
koľszeríĺsítésére 20l5. évtól 2023. évig évente 3100
eft' Összesen 29'450,0 eFt.ra,2024.évben 1.550 e

Ff)

Önként válIalt feladal

20|9.év

Polgármester és a|polgármesterk illetménye,
tiszteletddą kÖltségtérítése és jaľulékaira tartÓs
elózetes kÖtelezettséwállalás

Önként vállalt feladal

Ôn

12f00.c

kÖtelezó feladat

kt.5 r 7/201 1.(Xr. 1 s.), Kt.436/20 12.(XII.06.)
sz'hat'430 120|3'(XII. 04') f3 41201 4,(xn.04' )sz,határozat,

248/201 5'(Xl.I'03.)sz Kt.határozat
nn

12200.0

| 026.C

Önként vállalt feladat

dłintés

12f00.0

500 0

Önként vállalt feladat

1 397.0

40 000.c

e|őterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

kÖtelezó feladat

500

I

.0

438/2013.(Xr.04

397.C

479120|3 '(X||,|8') z35l20|4'(x|ĺ,'04
201'7-20|8' évre becsiilt Összeg

40 000.0

I n00n

500.0

3 100.0

r 0000

42 s98.8

0.0

3 ĺ 00-0

487120r3.(XII. I8.)

42 598 R

1 12120| 4.(v LI |.)sz.haÍ'ározat, 238lf01 6'(x1|,0 l .)sz.Kt.határozat

o0

80/20r4. (v.14.)

3 | 00.0

.)

42 598.8

121/2014.(Vr.I l.)

20I l20 1 4,(X.22.)sz. határozaÍ

a

Ár9

o -{n{-/'7 n
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tartÓs elózetes miĺkÖdési kotelezettséget vállal z

képviselók vonatkozásában havonta 4.805,0 e Ft, ĺ
ktilsó bizottsági tagok vonatkozásában havontĺ
I.029,5 e Ft-rą éves szinten Összesen 70.0l4,0 e Ft
melynek fedezete az tnkormányzat adÓbevétele.''

Feladat megnevezése

a Taĺsasházi Pályázatokat ElbírálÓ Munkacsoport
tagj ainak dijazása táĺgyában 201'7 . évtő|
hataĺozatlan idóre événként elnÖk 200 e Ft, tagok
4fŐ 1 50 e Ft, + kifizetói járulék, e Ft Összegben az
onkormányzat saját bevételeinek terhére.

JÓzsefráros KÖzÖsségeiért Nonprofit Zrt. autÓlízing
beruházásra 20 l 5. i anuáĺ 1.tó| 2020' december 3 1..

ig kÖtelezettségvállalássat(3.920'0 e Ft)

JÓzsefvárosi Önkormányzat 20|7-2o|9, évre eIłizetes ktitelezettségválIatások

feladat besoro|ása

Polgármesteri Hivatąl 4 db gépjármti itzemeltetése,
fenntartasa évenként kb.4.000'0 e Ft, tartÓs

mĺikődés i kÖtelezettsésvál I al áŚ

JÓzsefuáros KÖzÖsségeiéÍt Nonprofit Zľt.
Vezetójének j bérére és juttatásaira 2020.
december 3l '-ig tartÓs m{ikÖdési
kÄfe|eféŕfeÁđŕálląlác éwpnfa 

'ĺ 
śRR n A Ff

kÖtelezó feladat

4 r vlěollllvJtvll

intemet szolgáltatás beszerzésére - me|y tarta|ma,'z,a

az Önkormányzatnak, a nemzetiségi
Önkormányzatoknak, a Polgármesteri Hivatalnak a
szolgáltatást, oly mÓdon, hogy a Hivatal
ÍovábbszáÍnlł"7a az Önkormányzatnak és a

nemzetiségi Önkormányzatoknak a tényleges
szolgáltatás i díjat _ a 20 | 5 -20 1 9' évre el zetes
kÖtelezettséget vállal 60.000 e Ft+ÁÍď4 év ,
évenként brutt l9.050-0 e Ft

20|1.év

Önként vállalt feladat

2018.év

Önként vállalt feladat

a tlsaseg ellatźtsäval Összelĺlggésben blztosÍtJa a
választott tisztségvisekík korlátlan
gépjármiihasználatát;.havonta 80.000 Fťgépkocsi
ĺizemanyagkeretet biztosít taÍtÓs míikÖdési elózetes
kÖtelezettségvállalásként a mindenkori éves
kÖltsécvetésben

69 412.0

kÖtelezó fęladat

2019.év

73 230.C

kÖtelezö feladat

11 176.0

1R4 n

77 624.0

11 t76.C

202 l 20 | 4' (x,f2') sz. h atźĺ ozaÍ
Évenkénti Összege a mindenkori, KSH által kÖzÖlt átlagbér

ftlggvénye

kÖtelezó feladat

4 000.0

'784.C

21 588.0

11 t-r6.0

d ntés

I42/2015'(vI.04.) sz.Kt'hatáľozat, mÓdosítva a 25 ĺ20 | 6,(||'04,)
sz.Kt. határozattal

4 000.0

Önként vál|alt

13,4 fi

fT 58

e|óterjesztés
3.sz'me||ékIet

e-Ft-ban

8.C

4 000.0

19 050.0

21 588.0

f13 lfj | 4'(xI.05.)sz. határozal

213 1201, 4,(X|.05')sz' hatázĺozat |.e)

t9 0s0.c

J 840

2I3 12014,(x|'05')sz' hatźnrozat 3') pontja

.0

19 050.0

3 840.C

23 4 / 20 | 4' (x|l' 0 4,) sz,h atár oza|

J 840 .0

23 6/f0l 4.(X]'J'04.)sz.Kt'határozaÍ

/
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2015. évtol négy év idótartamra az á||aIrlházÍ'artási

és számvite|i, kÖltségvetési elóírások folyamatos
v á|Íozásáĺa jogszabálykÖvetési, szoftverfrissítési,
tanácsadási és adatkarbantartási szolgáltatásrą
mind Polgármesteri Hivatal, mínd az Önkormányzati
intézmények vonatkozásában Összesen 5.638,6 e Ft
Összegben elózetes kÖte|ezettséget vállal, és

hozzźĺjáru| a CompuTREND 2000 Kft-vel valÓ
szerzódéskÖtéshez

Feladat megnevezése

tartÓs mÍikÖdési eltjzetes kÖtelezettséget vállal a

Polgaĺmesteri Hivatal kÖáeru|et-felttgyeleti,
kerékbilincselési feladatok ellátásához egyenruha és
formaruha biaosítására évente, 12'700,0 e Ft
Összegben' veszélyességi pÓtlékra évente l7.236,0 e
Ft Összegben, 2015. január l-jétól 2019. általános
Önkormányzati válasaások napjáig Önkormányzati
fótanácsadÓi feladatokra (illetmény+cafetéria)
évenÍe f|.|74,0 e Ft Összegben munkáltatÓt terheló
jĺĺĺulékokkal egyiltt. Fedezete az Onkomlányzat
saját bevétele. (szeméIyttgy)

JÓzsefvárosĺ Önkormányzat 20L7-20|9. évľe elózetes k telezettségválla|ások

feladat besoľolása

nevelési-oktatási, a śzociális, a gyermekjÓléti és

gyermekvédelmi elłátást biaosítÓ intézmények
kÖzétkeztetési szolgá|tatásáĺa vonatkozć
kÖzbeszeĺzési eljárás kiírasára, 4 éves időszakra
3.316.281,6 eFt-ot hattuoz meg, melyre egyittal
elózetes kÖtelezettstget vállal, melynek fedezetę u
ellátottak, étkezök térítési díja, a kÖzponti
kÖltségvetés állami támogatása és az tnkormányzaĺ
saját bevétele. a nev.-okt. és a szoc. int. részére
étkezési szolgáltatás 2015. november l. napjátÓl
kezdódö tÖbbletkÖltségéľe - a népkonyhai adagszám
f0|6' január 01. 'napjával tÖrténö emelésére is
figyelemmel . a 4 éves idószakra teÍyezeÍt Összegen
felul bruttÓ l.111.000 e Ft Összeget biztosít,
melynek fedezete az ellátottak, étkezők térĺtési díją
a kÖzponti kÖltségvetés állami támogatása és az

tnkormányzat saját bevétele.

kÖtelezó feladat

2011.év 2018.év

kÖtelezó feladat
Önként vállalt

2019.év

f38 1201 4'(xil.04,)sz'Kt,határozat, 5 1201 5'(1,ff ') sz. Kt.határozal

5 638.6

kÖtelezó feladat

51 200.0

diintés

5l ?00 0

e|óterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

sl ?00 0

f 4 8 / 20 | 4. (xJJ. 0 4'') sz.Kt.hatź!Í ozat

r 106 820.4 I 106 820.Ą

255/20I4.(x11'04,)sz,haÍ'ározat, az inÍláciő méĺtékével a dí j évente

vá|tozhat
ff9 lf01 5,(x'22.) sz. KT. Hatźrrozat

1 106 820.4

\
)-s



az UnKoÍTnanyzat a gyoÍsszolgatatl' KaÍbanta.rtasl

feladatok fedezetére égy évre 2016.I'01.-tól -2018'
XII.3l-ig évente bruttÓ 342.41'0 e Ft.rą 2019.

i nius 30' napjáig bruttÓ I7I.205 e Ft Összegben,
melynek fedezetétil az Önkormányzat saját bevételét
iplltli mpo /T ąlĺÁhÁ'z mĺi|zĄátptÁc)

FeIadat megnevezése

a Polgármesteri Hivatal minóségirányítási audit
folytatása érdekében a 20|6-2017 . évekre évenként
bruttÓ 889 e Ft Összegben elózetes kÖtelezettséget

vállal, melynek fedezetéiil az tnkormányzat sajál
mĺikÖdési bevételét jelo|i meg.

a l uray lda szĺnnáz K.Öznasznu NonproÍlt KÍt-vel
kÖzszolgáltatási szerzódés a|apján 20|6' és 2017 '

évi fedezetére évente legfeljebb 3 milliÓ forint
ősszegben elózetes kÖtelezęttséset válĺal.

JÓzsefváľosi onkormányzat 2017-20Í9. évre eIózetes kiitelezettségvállalások

feladat besorolása

KEOP 201 5.5.7.0 KÖzépiiletek kiemelt jelentóségĺĺ

épttletenergetikai fejlesztése pályazat, nyertes
pźiyźaatok esetén a projektek befejezésének napját
kÖvetó naptÓl számított 5 évig a pályázatokban
szerepló éptiletekre fenntartási kÖtelezettséget vállal,
évente 1.0l6,0 Ft.ra az Önkormányzatsajät
bevételeinek terhére.

kÖtelezö feladat

20l6. j'lnius 4, napjáĺa tÖrténelmi emlékhel1
I

V1qIqVil^cą"^ | ŕlqn^ň./

f011.év

kapacitásbóvítés céljábÓl j ldós Klub miikÖdtetést

JSZSZGYK telepheyeként a Palotanegyedben. ?

kÖtelezó feladat

a polgárór egyestilet tagjai részére adományozhat(

',Az Év JÓzsefuáľos Rendvédelmi Munkatársď
elismeró szakmai kit ntetés miatt.

2018'év

Önként

az onkoÍÍnźlnyzat 20 1 6. január ĺ' _ 20|9' decembeI

31..ig vĺĺĺosmarketing tevékenységre évenkénl
nettÓ 20.000'0 e Ft . 4 évľe Összesen bruttć
10l.600'0 e Ft - Összegig, el zetes kÖtelezettségeĺ
vállal.íJKN Zrt)

34f 410.0

vállat feladat

2019.év

Önként vállalt feladat

zv|l, e re a Jozservarosl UźVoalKooŹlsl rś.ozponr

Zrt. kÖzszo|gá|taÍási feladatellátása érdekében bruttÓ

92.500'0 e Ft-ra el zetes kÖtelezettséget vállal paĺk
és fasorok karbantartásáIą melynek fedezeÍé!| az
onkormányzat adÓ és egyéb saját bevételeit jelÖli
frPO

342 41,0.C

889.0

30000

342 410^0

00

A|apítványnä

dtintés

00

38/20 1 5.oI. 1 9.) sz.Kt. határozat

I 016.0

0

Önként vállalt feladat

.0

0.0

e|óterjesztés
3.sz'me||ékIet

e-Ftban

391201 5.0I. 1 9.) sz.Kt. határozal

1016.0

kÖte|ezö feladat

100.0

55/201 5.(II. l 9.) sz'Kt. határozat

t016.0

f5 400

1Ôn n

l 58/20 l 5'(vI.25.)sz.Kt.határozat kÖltsége még nem ismert, ósszel
mesv testtlletre

c

I 55 l20I5.(v|,25.) sz.Kt.határozat

|86/f0I5.(yI'25.)sz.Kt.határozat, javaslat, kÖltsége még nem ismert

269 /20I 5. (x[.03.) sz. Kt.határozat

25 400.("

92 s00.c

lÔ00

189 1201'5'(vI'f5') sz.Kt.határozat kiti'intetések bovítése

25 400.0

92 500.( 92 s00.c

|93 l201 5.0x'17..)sz.Kt.határozat

|'93 /f015.(1X.17.')sz.Kt.határozat' 201 1 lfj| 6'(x|. l 0') Kt.határozat

-ä+



az onkormányzat vagyonbiáosításába bevonl
vagyoni elemek kÖrét bóvíti a térfigyeló-
kamerákkal' a paľkolÓ Órákkal, és f0t6-f0|7 -2018'
évre vagyonbiztosításÍa Összesen 90'000,0 e Ft -
évente 30.000,0 e Ft Összegben melynek fedezetéĺil
az tnkormányzat saját bevételeit és adÓbevételei1
ielłlli mco

Fe|adat megnevezése

az UJ l.e|ekl .térl Placon karbantartásra
kártevciirtásra, valamint tiĺzoltÓ késziilékek éĺ
berendezések felĺilvizsgálatára 5 éves idótaÍtamra
20 16.tÓl z020.ig' évenként bĺutÍő 3.64.1,4 e Ft-ra
melynek fedezete a piac saját bevételét és a,
Č)nknmánvzaf aĺlr1hewéf elei

JÓzsefvárosi onkormányzat 20|7.20L9. évre elózetes ktite|ezettségvá|la|ások

a PolgáÍTnesterl Hivatal kÖzterĺilet-Íbltlgyeleti
feladatainak ellátásá|roz szĺtkséges gépjármiĺvek
elszállításra vonatkozÓ 5 éves idötartamrj
kÖzbeszerzési eljarás megindítása érdekében
elózetes kÖtelezettséget vállal évenként bruttÓ
5.175'0 e Ft Összegben, 5 évre 25.875,0 e Ft,
melynek fedezetéul a KÖáerulet-feltigyeleÍ
tevékenységéból képzódó kÖzhatalmi és
.ż^lđÁl+6+Á6i l..''Á+^ĺ.|'.+ :.ĺ^|; 

-.^

feladat besoľolása

a Jozservarosl unKonnanyzat zemelteteseben levo
általános isko|ákban haÍźrozat|an idóre ballonos
ivÓvizet biztosít 2015. novembeľ l-jétól 2015. évre
334,0 e Ft' 2016, évtól évente 2.000,0 e FÍ

Összegben, melyet,. a JGK zrÍ, Íészére a

kÖzszolgáltatási szeľzŐdésén belul kompenzáciÓ,
Í Ąfr 

^o ^Í 
Ąą fnĺm A i Ąh ąn, Ą+ q í1

kÖtelezó felada1

2017.év

kÖtelezó feladat

a JSZ5ZUYK UYAo.ban a Jogszabályban
meghatározott napi ÖtszÖri étkezés kÖzill a reggelit,
tízÓrait és uzsonnát az intézmény által vásárolt
élelmiszerrel biztośítja me|yre az ÖnkormányzaÍ
taÍtÓs kÖtelezettséget vállal évente 760 e Ft
alcczephen

20l8.év

34 6'13.6

JSZSZGYK Ertelmi Fog1atékosok NapkÖzi
otthonában a reggelit az inÍézmény által vásárolt
élelmiszenel biztosítja, me|yĺe az Önkormányzal
taĺtÓs kÖtelezettségeJ vá|lal évente 764 e Ft
ŕlcczeohen ftĄmaaatÄétént 4o l o/'-o? cím)

kÖtelezó feladat

2019.év

34 6',73.(

3 647.4

Önként vál|a|t feladat

3 647

fz0l20l5' (X'22,) sz' Kt. Határozat, a 17212016.(IX.08.) Kt'
Határozattal mÓdosítva

0 ,0

4

s 175.0

kÖtelezó feladat

dÖntés

3 647.4

Önként vállalt feladat

5 175.C

2 000.0

e|óterjesztés
3.sz'me||ékIet

e-FĹban

22012015, (X'2f') sz' Kt. Határozat

5 175^0

2 000.c

760.(

220/2015 ' (X'22.) sz' Kt' Határozat

2 000.0

164 n

160,0

f20l20l5 ' (X.22') sz. Kt. Határozat

764 0

760.(

'164 0

229/2015 ' (X'22.) sz' Kt' határozat

2f9/f0l5 ' (X.22,) sz. Kt. határozat

,1
so \ *'f



a jegyzÓi hatáskÖrbe sorolt állatvédelmi hatÓsági

feladatok elIátásáfioz szttkséges (pl. : szakállatorvosi
ktzremĺĺkÖdés, álIattártassal kapcsolatos állatorvosi
véleményezés, állattartással kapcsolatos helyszíni
vizsgálatok) hatÓsági állatorvosi kÖzremiĺkÖdési
feladatok ellátásáľą évente 1.500,0 e Ft Összegben a

12103 címen.

Fe|adat megnevezése

a Polgármesteri Hivatal kÖltségvetésének terhére

tartÓs kÖtelezettséget vállal a nemzetiségi
Önkormányzatokka|.kapcsolatos feladatok ellátására
_ kÖtelezö feladat _ a |f201-04 címen évente
R l140eFttisszeqhen

Jőzsefvárosi Önkoľmányzat 20|1-20|9. évre elózetes ktitelezettségváIIaIások

Önkormányzat etfogadja a Hajtéktalanokért
KÖzalapítvány 1 db,Suzuki sx4 1.6 GLX típusu
személygépkocsi hätfuozat|an idejti ingyenes
használatra vonatkozÓ felaj ánlását, a JSZSZGYK.
nak a LÉLEK.Prograrirmal kapcsolatos feladatainak
ellátására, 40101 címen f0I6. évre 920,0 e Ft
Összegre, 2017 . évt(5| évente 630,0 e Ft Összegre.

feladat besorolása

államigazgatási feladat

Ao' á|dozattá' v á|as megelózése, áldozatsegítés''
címĺi, lÁMoP -5.6..1 -C-1 1/1. kÓdszám
pä|yázathoz kapcsolÓdÓ 3 éves fenntaĺtási idószakra
- 20 1 5. március 1.tól 20 1 8. február 28-ig - vállalt
évi brutti 1 '000 e Ft Összeget 20 l 6. évtól a
JÓzsefr árosi Ewesített BÖlcsödék koltsésvetésében

2017.év

az Önkormányzati városrehabilitáciÓs és
váĺosfejlesztési feladatokat 2016. januáĺ l-jétól a
Rév8 ZÍÍ". ritján .látja e|.az tnkormányzat
kÖ|tségvetésének terhére taÍtÓs kÖtelezettséget vállal
2016. évĺe I08'I42,| e Ft Összegben, f0|7-t |20f0
ig évente 1I9'642,f e Ft Összegben az
iink nmĄnllząÍ śái Áf hévÁfplei f EfhÁŕp

kÖtelezó feladat

2018.év

évente határozatlan. idóre, 20|7' évtő| jáĺulékkal
egyutt 191 e'Ft- Összegben az Önkormányzati saját
bevétel terhére ,,Év JÓzsefráros Rendvédelmi
Munkatársď' kitĹtntetéssel járÓ juta|om emelése
miątt

Önként vállalt feladal

I 5000

2019.év

I 114.C

I 500 f)

Önként válIa|t feladat

8 114.0

I 5000

Önként vállalt feladat

630,0

dtintés

f48 /201 5' (XII. 03.) sz.Kt.határozat

8 I 14.C

630.0

l 000.c

AIapĺtványná|

eIoterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

248 l20 | 5' (xil' 03. ) sz,Kt'hatźĺĺ ozat

630,0

tr9 642.2

167 
^0

248120 | 5' (xl'03.) sz.Kt.határozat

n9 642

rol n

00

37 5 l20| |' (IX. 1 5.) sz.Kt.határozat; 273 lfj| 5.(xll.03.)
sz.Kt'határozat

rt9 642.2

tot n

2.'I.7 /201 5, (XII. 03') sz.Kt.határozat

tol tt

2I /201 6'(lI.04,\sz. Kt' Határozat

Ę'

b4
ĺ:.!ĺ,-

B'



hatáĺozat|an id(5ĺe 2017-tó| évente 4'5,12,0 e F|
Összegben az Önkormányzat saját bevételeinek és

adÓbevételeinek teľhére a Karácsony Sándor
KÖzalapítvány a.,IÓzsefuarosért kÖzalapítvány
támogatására 3-3 f<ís kuratÓriumi és FelilgyelŐ
Bizottság tagok díjazása címen 50 eFťfó/hÓ+járulék

F.eladht megnevezése

az Ľgyesltett ł'olcsooeK peoagogus
életpályamode|lbe nem tartozÓ, a kÖzalkalmazotti
bértábla A-E Íizetési osztályokba sorolt
kÖzalkalmazottak részére keresetkiegészítésére
határozat|an időre f0|7, évtól évente, kifizetói
jĺírutékokkal egytltt 33.860,2 e Ft Összegben az
onkormánvzát saiát bevételei terhére-

JÓzsefvárosi onkormányzat 20|1-2o|9. évre e|tízetes ktitelezettségvá||alások

a REV8 Zrt.-vel kÖtÖtt 2016. évi kÖzszolgáltatási
szerzódésben meghatározott kompenzáciÓ Összegét
f017. évtiĺ| évi bruttÓ 10.400.0 e Ft.ra melvnek
fedezeté l az tnkonnányzat kozhatalmi es azegyea
ceiáf hevéĺaĺpl.cĺ ielł{|i mao

feladat besorolása

TAMOP-3.3.2-8 / 1 -f008-0002,,Komplex
kÖzoktatási esélyegyenlóségi program megvalÓsítása
a JÓzsefuáĺosban,, címtl pá|yźuatban vállalt
iskolabusz projekteŕedmény fenntartását a
f016/20|7' tanévre meghosszabbítja, elózetes
kÖtelezettséget vä||al201,| . évre 3.769,4 eFt
Összegben, melynek fedezetéĺll az tnkormányzat
kÖzhatalmi és egyéb saját bevételeitjeltli meg.''

Önként vállalt feladat

20|7.éy

JSZSZGYK' ovodák alkalmazottjainak 20l 6

május l. napjátÓl hátározatlan ideig kereset-
kieoé<zítécére oR 5l ? n é Ft ŕ1śś7éohén

Önként vállalt feladat

JSZSZGYK6fszociálisasszisztens
feladatellátáshoz sziikséges kÖzlekedési kÖltségeire,
melynek Összege évente ,756,0 e Ft, fedezetétil a
kÖvetkezó évek kÖzhatalmi és egyéb saját
hevéte|eket ie|ŕlli měo

2018.év

Önként vállalt feladat

4 572.(

JKN Zft..vel l(Ötttt 2Ulr' Ćvr kÖzszolgáltatásl
szerzódés mÓdosítasára oly mÓdon' hogy a

kompenzáciÓ Összegét 2.508'0 e Ft.tal
megemeli.rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesĺilók részére nyári szĺinidei étkeztetés
ioénvhewéfelére

20L9.év

4

Önként vállalt feladat

57f,C

JJ 860

4 572.(

l0 400.(

Önként vállalt feladat

33 860 2

dtintés

kÖtelezó feladat

68/f01 6.(Iv'07 .) sz.Kt.hatámzat

tn400n

33 860.2

3 769,4

Önként vállalt feladat

e|óterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

t0 400.(

98 5l 7.f

90/2016' (IV.21.) sz. Kt.hatĹ-ozat

98 517.(l

756.{

l 09/201 6.(V.05.) sz.Kt.határozat

1 09/201 6.(V.05.) sz.Kt.határozat' 2| | 12016'í'xl.|0.) Kt'határozat

2 508.(

98 5l 7.(

756.C

2

756.(

508.0

l 09/201 6'(V.05') sz.Kt.határozat

2 s08.0

l 09/201 6'(V.05.) sz.Kt.határozat

I09 l20I6,(v'05') sz.Kt.határozat

n/1
3,U

\ (-,' ^!.s, 'ł
ś',,



]epJarmu Derletl dłárą melynek Összege évente
2''000'0 e Ft' fedezetéiil a kÖvetkezó évekĺe az
)nkormányzät kÖzhatalmi és egyéb bevételeket
elÖli mee.

Feladat megnevezése

rllyPatrě vYUua uJJaEpltęsÜ'ĽZusĺ'Ienyo
GondozÓhaz fel jítása eredményes pályázat esetén
az Önkoĺmányzat vállälja, hogy a támogatásbÓl
megva|ÓsulÓ beruházást a beruházás
megvalÓsítfuátÓl számított l0 évig eredeti
rendeltetésének megfelelóen saját fenntaÍtásban
mtĺkÖdteti'

Bauer S. u. 4. fszt. f. szäm alatti helyiségben
kÖrzeti megbizotti iroda kÖzilzemi koltségeinek
fedezetére határozatlan idŐre évente l68,0 e Ft
Összegben az ÖnkormánYzat saiát bevételei terhére.

JÓzsefvárosi onkormányzat 20|7-2019. évre e|ózetes ktitelezettségvá|la|ások

feladat besoro|ása

a JGK Zrt.-nek az Uj Teleki téri Piaccal kapcsolatos
feladatok 20l6. jtinius 2-tól trfténö átvétele,taftÓs

mtĺkÖdési kÖtelezettség, évente 6'42I,6 e FÍ
Összegben, melynek fedezetéĺil a kÖvetkezó évekĺe
az onkormányzat mÍĺkÖdési saját és kÖzhatalmi
bevételeitje|Öli meg' (lfö létszám bővítés miatt JGK
kłizsznlo czprz \

Önként vállalt feladat

az EurÓpa Belvárosa Program I keretében a
Palotanegyedben 5 db társasház díszvilágításának
karbantartására 20I7.-20I9-ig évente 3.000,0 e Ft
tsszegben Önkormányzati saját bevételek terhére

2011.év

a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatoLlai ÍészéÍe
megállapított iidtllési támogatás 20l6. évi
kÖltségeinek fedezetéttl, 20ĺ7 ' éytij| tartÓs, évente

40.084,0 e Fĺra az Önkormányzat miĺkÖdési saját és

kÖzhatalmi bevételeiĺiek terhére. (személyugy)

2018.év

Önként vállalt feladat

2 000.c

a háziorvosi rendelók kaĺbantartására él

rezsikÓltség térítésére f0I7. évti5| 2026' decembel
3 l. napjáig évente bľuttÓ 25.000,0 e Ft Összegben a:

Önkormánvzat saiát bevételei terhére.

20|9.év

70000

kÖtelezö feladat

r(bHUľ-).f .9. KodsŻamu energetll(al pa|yäzat saJäÍ'

forrásának b iztos ításaĺa a 20 17 . évi kÖltségvetés
terhére bruttÓ 69.220'177 Ft Összegben az
Önkormányzat saját felhalmozási bevételeinek
terhére.

Önként vállalt fe|adat

?n000

168.C

Önként vállalt fe|adaÍ

168.0

109/20 l 6.(v'05.) sz.Kt.határozat

dtintés

6 42r.(

Önként vállalt feladat

?0000

r 68.C

1 1 0/20 l 6'(V.05.) sz.Kt'határozat

oąf|.o

e| terjesztés
3.sz'mel|ékIet

e-Ft-ban

tnként vállatt feladat

40 084.0

ą0000

1 13 /f01 6'N'05,) szKt.határozal

6 421.É

2s 000.0

40 084.(

?000n

I27 /f01 6,(y1.02.) sz.Kt'határozat

69 ))Ô |

25 000 0

40 084.0

|27 l20|6'(vI'02.) sz.Kt.határozat

25 000.0

o0

|27 ĺfII 6'(vI'0f.) sz.Kt'határozat

n0

l 50/20 1 6.(VI.02.) sz.Kt. határozat

| 59 /f01 6,(yill'25.) sz.Kt.határozat

q3
*Jfl,



- eredményes pályafat esetén a projekt
befejezésének napjátÓl számított 5 évig vátla|ja,
hogy épiiletenergetikai szakértó igénybe vételével, 5
évre2.540 eFÍ'-ra' azaz20|8-tÓl évente 508 e Frra
elózetes kÖtelezettséget vállal az Önkormányzat
saiát mĺĺkÖdési bevételeinek terhére.

Feladat megnevezése

VEKOP-6.2. l -l 5 pá|yźzat''Magdolna.orczy
Negyed szociális várošrehabilitáciÓs program'' saját
fonás az Önkorm änyzat sa1át míikodési és

felhalmozási bevételeinek terhére a 2017. évi kv-
ben 67.500,0 e Ft Összegben, a 20l8' évi kv-ben
85.000'. e Ft Összegben,'a 20l9' évi kv-ben
90.000'0 e Ft Összegben, a 2020. évi kv.ben
87.500'0 e Ft Összegben, a 2021. évi kv.ben

'Í} 
nnn n ą Ft Aoozoahan

JÓzsefvárosi Önkoľmányzat 2oL7.20|9. évre elözetes kiite|ezettségvá||a|ások

feladat besoľolása

a JÓzsefuárosban adományozhatÓ kiti,htetésekrŐl
szÓlÓ Önkormányzati rendelet mÓdosítása miatt,
hatarozatlan id re évente 4.000 e Ft Összegben az

Önkormányzat saját bbvételeinek terhére.

Önként

2017. évti5| tartÓs míikÖdési elózetes kÖtelezettséget

vállal a paĺkolás bóvités miatt várhatÓan bruttÓ

76.000'0 e Ft díjbevételre, 7 ',I,16,0 e Ft
visszaigényelt áťa bevételľe, 52.733,| e Ft kÖltségre,

melyból a ktzszolgáltatási díj Összege 36.575,6 eFt,
az áfa beťtzetés Összege 16.l57'5e Ft.(JGK.
kŕ\zcznlo czerz )

vállalt feladat

20|1.éy

Önként vállalt feladat

jegyescsomagokra 2017. évtól határozatlan idóĺe
évente 1.000 e Ft Összegben az Önkormányzat saját

bevételeinek terhére.(1 1 101 cim)

2018'év

201?'évĺe kÖzszolgáĺati |akások bérbeszámitása
bruttÓ 137.300,0 e Ft, és házfelugyelói szolgálati
lakások bérbeszámítása bruttÓ 25.000,0 e Ft-rą
me|vnek ferlezefe a )'o|1 éyi |akhérhevéte|ek

00

2019.év

Önként vállalt feIadat

2017 ' évre a JÓzsefuáĺosi Gazdátkodási KÖzpont
Zrt. kÖzszo|gáItatási feladatellátása érdekében bruttÓ

92.500'0 e Ft-ra eltizetes kÖtelezettséget vállal paĺk
és fasorok karbantartására, melynek fedezeté Í az

Önkormányzat adÓ és egyéb saját bevételeit jetÖli

s08.c

67 500.(

kÖtelező feladat

s08.(

Önként vállalt feladat

85 000.c

4 000.0

diintés

| 59 lf} 16'NIII.25.) sz.Kt'hatáľozat

kÖtelezó feladat

90 000.(

4 000.c

52 733

e|óterjesztés
3.sz'mel|ékIet

e-Ft-ban

kÖtelezó feladat

I 61 -1 66 l20 | 6'(VIII.25') sz.Kt. határozat

l nÔnn

4 000.0

s2 713.1

t62 300.0

l ÔÔÔn

t 9 l/20 1 6.0X. 1 5.) sz.Kt'hatáľozat

52 733

92 s00.0

I 00n0

f03lf0t6. (x .06

f04l20| 6' (X.06.) sz' Kt'határozat

)sz. Kt.határozat

f10l20l6' (XI' 1 0.) sz. Kt.határozal

f| 1 12016, (XI. 10.) sz. Kt.hatáľozat

{'
łí {:/l:,n' ĺ./
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20l7. évre a JÓzseÍÝáros KÖzÖsségeiért Nonprofit
ZÍt' kÖzszolgáltatási feladatetlátása érdekében
nyomdai szolgáltatĄsra bruttÓ 54.5l2'0 e Ft, egyéb

kiadványokra bruttÓ 15.000,0 e Ft Összegben

elózetes kÖtelezettséget vállal, melynek fedezetéĺrl
azOnkormányzat adÓ és egyéb saját bevételeitjelÖli

Feladat megnevezése

a,,Tisztvise|ótelep - Bláthy ottÓ utcai kÖzterillet
meg jítása és funkciÓyáltása program'' táĺgyri
TÉR_KÖZ,,B,' pá|yáżathoz Önkormányzati Önrész

21.000 e Ft,-ot biztosít, elózetes
kÖtelezettségvállalás keretében a 2017 . évi
kÖltségvetés terhére ,melynek fedezetéts| az
tnkormányzati felha|mozási bevételeket jeloli meg.

Jőzsefvárosi onkormányzat 2017-20|9, évre elózetes kiite|ezettségvá|la|ások

,,EurÓpa Belváros Program III.'' tárgy Fóvárosi
TER-KÖZ ,,A'' jelíi pá|yźuathoz 2f4.6I6'2 e.Ft
Önkormányzati Önrészt biztosít a 20I?. évi
kÖltségvetés terhére melynek fedezetétil u
Önkormányzati felhalmozási bevételeket jeloli meg.

fe|adat besorolása

ÉlprvĺENrŐ PoNT'' JÓzsefoáĺosi Gazdálkodási
KÖzpont Zrt. által tÖrténó ĺIzemeltetésére 2017' évtŐl

el zetes kÖtelezettséget vállal hatáĺozatlan idóre
évente 5.000,0 e Ft Összegben az Önkormányzal
kÖzhatalmi és egyéb saját bevételeinek terhére'

Önként vállalt

2017,év

a kÖznevellsl lntézmények mĺikÖdtetrsl Íeladatok
átadásával kapcsolatos személyttgyi intézkedések
megtételére a201'7. évi kÖltségvetés terhére

31.234,5 e Ft,- Összegben az Önkormányzat
miikÖdési bevételei terhére.

Önként vállalt

2018.év

határozatlan idóre a Belsó-Pesti TankerÍIleti
KÖzpont részére 2017, évtól évente 12.775 e Ft
Összegĺi támogatást nyujt a JÓzsefuáĺosi
Gazdálkodási KÖzpont Zĺt. áIÍa| a mrĺkÖdtetés

terĺiletén alkalmazott' munkaválla|Óknak a Belsó.
Pesti Tankeriileti KÖzpont további foglalkoztatása
esetén a cafetéria juttatás biztosításáĺa, addig u
idópontig' ameddig. a Belsó.Pesti Tankertllet egyéb

kÖltségvetési fonásbÓl fedezetet biztosit rá.

69 5t2.0

2019'év

Önként vállalt

7l 000 n

Önként vállalt

kÖtelezó feladat

f24 616.2

dłintés

2I I 12016' fiI' 1 0.) sz. Kt.határozat

Önként vállat feladat

s 000.0

e|óterjesztés
3.sz.me||ékIet

e-Ft-ban

f13 120|6, (XI. 1 0.) sz' Kt.határozat

31 234.5

5 000.c

2|4lf01 6, (XI. 1 0.) sz. Kt.határozat

s 000.0

12 77 5.0

f|9 lf01 6,(x|'l 0.) sz.Kt.határozat

tf 775.0

230lfjl 6,(Xil'1.) sz'Kt.határozat

12 775.4

f30 l20 | 6'(xI.I' |.) sz.Kt.határozat

4 ,ż-
F ,r:fu"



Budapest VIII. ker let; TÖmó u. 58. sz. alatti épillet
elidegenítéséľe vonatkozÓ pályázat, éptllet
kiurítésére a20|7. évi kÖltségvetés terhére 6.500,0
e Ft Összegben a felĘalmozási bevételek teľhére.

Feladaf megnevezése

a ,,Világos kapualjak'' program keretében pá|yázati
kiírásának elfogadására 45.000,0 e Ft
keretÖsszegben a taĺsasházak részére kapubejárataik
megvitágításą valamint rekonstrukciÓja céljábÓl az
onkormányzat felhalpozási és saját mĺikÖdési
bevételeinek terhére. 

.

UjsztilÖtt ajándékcsomagra f017. évtól
határozatlan idóre évente 4.000,0 e Ft Összegben az

Önkormányzat mÍĺkÖdési és kÖzhatalmi bevételeinek
terhére

JÓzsefváľosi onkoľmányzat f01-1-20|9. évľe elözetes kłitelezettségvál|aIások

feladat besoro|ása

/Ul/. euol natarozatlan |drÍe az Unkormanyzat
fenntartásában lévd JSZSZGYK Nappali E|látás
szakmai egysége ritj.án a JÓzsefuáĺosban éló demens
személyek részére térítésmentesen adathordozÓ

l.000' e- Ft Összegben a JSZSZGYK
kÖltségvetésében az tnkormányzat ml"ikÖdési és
|, Ą-ĺ. oro| ^ i 1ląl Ä+ą| ai ĺ a|. +a.h Á.^

Önként vállat felađat

2011.év

Önként vállat feladat

2018.év

Önként vállat feladat

o s00.(

20|9.év

Önként vállat feladat

45 000.0

4 000.0 4 000

dtintés

I 000.c

23 5 /f01 6'(X1|'1.) sz.Kt.határozat

.0 4 000.0

I

239 l20|6'(xlJ.|.) sz.Kt'határozat

000

e|Őterjesztés
3.sz'meIléklet

e-Ft-ban

.0 I 000.c

f46 1201 6'(Xl-J' I.) sz.Kt'határozat

247 l2016.(Xll'1.) sz.Kt.határozat

',,1,
'ł ".!'1B- u 'i'-r//
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Józsefvárosi Onkormányzat2077. évi kłiltségvetés becsĺilt kiinetett támogatásainak bemutatása c|ôteÍjesztés

4.sz.mcIléklcte
cFĹbAn

Sorszám Bevételi jogcÍm 2016. év várható tény 2o77.év tervezett

kötelező
feladat

łinként vállaIt
feladat

kötelező
felada t

iinként vállalt
feladat

I ]llátottak térítési díiáĺak

2 E|látottak mé|tánvossáci alaoon történó elengedése

3 Késedelmi pótlékból és birsásokból biztosított mestesséE ( adók)

-akossás részéĺe lakásépítéshęz nvúitott kölcsön elensedése

2 -akossás részére lakásfelúiitáshoz nwitott kölcsön elensedése

5 építrnénv adóból biáosított kędveaény mcntesséP * I lĺ

Ô ..ból biĺosított kedvemény mentesség ł

7 .-ból biztosított kedvemény mentesség t

iéoiámű adóból bjáosĺtott kedvemenv

8 iéoiámű adóból biztosított mentesséE 3z 3

9 lelvisések hasaosĺtása után kcdvęménv mentessée

t0 ]szközök hasaosítása után kedveménv mentesség

]svéb kedvemény ( koztęrületfoglal{ĺs. Dakolás ęlensedés) 314 16 350 00(

1l ]gýéb kölcson elenqedése

12 iondnoki lakás lakbér kedveménye

IJ |ársadalmi szociáloolitikai iuttatás vissafi zetés elengedése

5.

l4 -akásbérleti díikedveménv

l) :Ielüsésbérleti díikedveménv 48 03r 50 00(

ló ]lidesenítéssel kapcsoIatos kedveménv z05 |4ł 250 00(

6. nwenes szolsáltaĺás. eszköz biztosítäs 4 l1t 5 00(

t7 )ssz6en 366 E7l fos |4ł. 405 50: 250 00(

nind összesen 572 0t', 655 50

ĺ
ť:ł,/



kii|* bsv etés iltátri-d

A HELYI olĺxonľĺÁNYzAToK Ár.ľa.r,Áľos
ľĺÚronÉsÉľnx És Ác,ł.zĺľI FELADATAINAK
ľÁivloc,łľÁs,ł
:tnEL:iÍ..b,iixonłĺ,4nv
ÄiiÁi,ťiNbś.ĺiaaea

Megnevezés

Önkoľmá ny zati hiv ata| míĺkiidési támogatása

- elismeľt |étszám

TelenĺiIésĺizemeltetés támosatása
- ziildfeltilet

Jőzsefváľosi onkormány zat 2017, évi míĺkiidésĺ támogatása és adőbevétele

- kÖzvilásítás
- kozutak fenntartása

- egyéb Önkormányzati feladatoUz} l 6. évi decęmberi
bérkompęnzáciÓ

w\ffi

Udti|óhelvi feladatok támosatása

mutatĺíszám

ovodapedagőgusok és az ővodapedagÓgosuk neveló
munkáját kłizvetlenĺil segítók béľtámogatása

tisszeg Ft-ban

ovodapedagĺígus
ov

ffiffi

odapędasÓ zusok elismert |étszáma

gyeremeklétszám

elismert vezętói létszám

I 658 s02 301

- vezetoik telezó óraszám
tobblet létszám

tisszeg e Ft-ban

. elismert |étszámr a béľtámo satás

ővodapedaeÓsusok pÓtlÓlasos támosatása 1 hÓra

0,0

- kiegészító támogatás minósítésbol adődÓ

tÖbbletkiadásokhoz

0,0

0,0

alapfokozatu végzettségrĺ ( Ped.|I+mester)

I 658

0,0

mesterfokozatu végzettségri ( Ped.Il.+mester)

2016. évi lakossásszám:72'58,7 fo

0

503

kedveznénybŕil adÓdÓ

0,0

0.0

0

0

3 24t 929

0

0

adrerÓképesseg beszámitasanal a JrUUl.4lUUU ľUto osszegge|
|.^l|'''lá|''^

megiegyzés

0

0

0

I18,4

elóteľjesztés 5. melléklet
e/Fĺban

1342,0

0

827 449 601

0

3 242

18,0

0

827 450

sf9 236 160

44,0

4 522 880

2,0

22 8',78 400

2 144 000

529 236

4 s23

f2 879

2 r44



Neveló munkát segítók
- elismert létszáma
. ővodatitkár gyermeklétszám eléri a 100 fot 1 fo

- daika csoportonként 1 fÓ

- pedagÓgiai asszisztens 3 csoportonként 1 fó

Megnevezés

neveló munkát segíto ped.besorolás pÓtlÓlagos tám. l
hÓra

- elismert \étszámr a béľtámo eatás

ovodai mĺiktidtetési támogatás
. gyermekek teljes idejrĺ Óvodai nevelése
gyeľmeklétszám

Jĺízsefvá ľosi onkormány zat 2017 . évi mĺikiidési támogatása és adőbevétele

- mtikÖdési támoeatás

mutatőszám

Egyes iiĺvedelem

tisszeg Ft-ban

89

pÓt|ĺí támoeatások kiesészítése

.l

telepĺilési łinkoľmányzatok szociális fe|adatainak
egyéb támogatása

łisszeg e Ft-ban

Egyes szociá|is és gyermekjÓléti fe|adatok támogatása

- család és sYermekiÓléĺ
- család és gyermekjÓlét

1342,0

.li'.ii.i.ilĺ...l
lf1fułfil.;i..1;,1
;1.*i*:ł.:..:.'";1i

t6t 269 967

38 200

- gyermekétk eztetés támoga

0,0

ebbŐl elismert dolgozÓk bértámogatása

0'0

107 360 000

szoleálat

k zpont

0

38

1612',7C

0,0

0,0

tása

megJegyzes

0,0

0,0

r07 36C

0

0,0

elöteľjesztés 5. melléklet
e/Ft-ban

0,0

0

0

0

0

0 megsztĺnt

0

0

711 312 645

0

2',7 450 000

57,9

27 450000

0

94 54r 76C

0

711 313

adĺíeróképesség beszámítása után nincs támogatás

27 4s0
2',7 450

94 542



rászorulÓ gyermekek intézményen kíviili sztinidei
étkeztetésének támogatása '.

tizemeltetési támosatása

- szociális étkeaetés

Megnevezés

- házi segítségnyriitás, ezen beliil
szociális segítés

személyi gondozás

- idóskoruak nappali ellátása

- fogyatékos személyek nappali ellátása

-pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali e1látása

JÓzsefvárosi onkormány zat 2017 . évi mĺĺktidési támogatása és adĺíbevétele

- hajléktalanok nappali intéznényi ellátása
. gyermekek napkÖzbeni ellátása.b lcsódę

ebból nem hátriányos he|yzetu, nem fogyatékos

mutatÓszám

hátľányos he|yzetíi, nem fogyatékos

halmozottan hátrányos helyzetĺi nem fogyatékos

- kiegészító támogatás a bÖlcsŐdében foglalkoztatott
felsófohi végzettségrĺ kisgyeľmeknevelók béréhez

- hajléktalanok átmeneti íntézmépye

tisszeg Ft-ban

fogyatékos

Telepĺilési nkoľmányzatok által idósek átmeneti és
taľtĺís, valamint haj|éktalan szemétyek ľészére
ny jtott tartős szociáIis szakosított ellátási fe|adatok
támogatása

137,0

734,0

216 390 533

- idóskoruak sondozőháza ellátottak száma

łisszeg e Ft-ban

16,0

- ínténnényvezetói és segító munkatársak létszáma és

bértámogatása

J

47,0

186 072

40 634 24C

249,0

19,C

- intézményi iizemeltetési támogatás

4',7 (

216 391

400 000

- gyermekek átmeneti otthona

9 870 000

0,0

380,0

27

becsii|t adat ez2017, január hĺínapban lesz ismeľt adÓeróképesség
figyelembevételéve| dłint a minisztérium a tám. sszegéról

346,0

141 000

3 186

9 500 000

14 570 000

24,0

40 634

6,0

170 958 600

400

4,0

9 870

12 45t 320

27 141

megiegyzés

9

3 261 060

s00

t4

0,0

5

2 964 600

7C

elöteľjesztés 5. melléklet
e/Fĺban

50 543 460

1',70 959

t2 451

21,0

3 261

46 4$ 32A

0

6,C

2 965

50 543

9,0

15 636 240

0

12759 000

46 463

t5 636

12 759
becsĺilt adat ez 20 17 . jaĺuár hÓnapban lesz i smert adÓerŐképes ség
figyelembevételével dÖnt a minisztérium a tám. Összegéról

ĺ)
ho



- iĺÍézményvezetói és segítŐ munkatársak létszáma és

béľtámogatása

intéznényi ĺizemeltetési támogatás

Megnevezés

Kiinyvtári ktizmĺive|ódési és m zeumi feladatok
támogatása

Kiemelt minósítésĺi színházmĺivészeti szervezetek
támogatása ( mĺĺvészeti 24.600.eFt, létesítmény.
gazdálkodási cé| mÍĺktidési támogatás 16.40OeFt)

Jőzsefváľosĺ Onkormányzat 20|7 . évi míĺktidési támogatása és adĺíbevétele

rolľsÉcvETÉSl TÁMoGATÁsor ossznsBľ

łnónľvET.E'ľ,nr
- ipanĺzési adÓ

- építményadÓ

mutatőszám

- telekadÓ

idegenforgalmi adÓ

- kommunális adÓ

- gépjármtĺadÓ

. késedelmi pÓtlékok, mulasztási bírságok

2,0

tisszeg Ft-ban

MIND ossznsnľ

5 212 080

72587,0

sszeg e Ft-ban

Wi.!!;..,řľ:

12 856 000

29 034 800

5 212

12 856

41 000 000

fffii

becsiilt ađat ez20|7, januźr hÓnapban lesz ismeľt adÓeroképesség
figyelembevételével đÖnt a minisztérium a tám. Összegéról

.1, 658.502 301

0,0

0,0

0,0

29 035

0,0

0,c

400Ft/f lév

41 000

megJegyzes

0,c

0

0,c

0

I 658 503

' ,7 098 026

0

eloterjesztés 5. mel|éklet

e/Ft-ban

0,c

0

4 198 026

ttibb támogatásná| nem ál|apíthatÓ meg' hogy az eredeti ktv-ben
kell-e tervezni

0

2 3s0 000

0

0

60 000

forrásmesosztás lesz becsiilt Összęs azonos a20|6. évive|

0

220 000

60 000

0

180 000

30 000

évęs tervezett bevétel 40oÁ-a Önkormánvzat forľása

8 7s6 s29
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L--:i:
i"'o

)F* 
h4



Jóaefvárosi Onko ĺ m ányzat
előterjesztés 6/a me|léklet

2017-20l9. évekre ten€zett bevételi és kiadási előiľánvzatainak keretszámai
ęzer forintban

Kj€me|ŕ előirányzat/ rovat megnevezese
2017. év eredeti

2018. év 2019. év 2020. év

(lADÁs
I{UKODEST KIADASOK
izemélvi iuttatás 4 631 68( 4 770 63( 4',l t3 '149 4 65s t61

úunkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
tdó I t20 13 9s4 t2(, 942',750 93 I 031
]n|noi |ziar|ácnL 6 860 s4! 6 652 953 675L7Lt 6 92't 67(
]llátottak Détbeli iuttatása 155 73( t55'130 t55',13( Í55,l3(
]wéb mi'lkôrlési célli kirrlás 2 145 93( f 339 070 z 549 58-,

nűködési cél és általános tartalék 699 44( 100 000 t43 43( r00 00(

vĺÜKÖDESI KrADÁsoK ÖsszEsEN: 15 614 07t t4 972 509 t5 f56 97( ls s48 64,
łEI,HÁt,Mo7,AsI KIADÁsoK
]eruháások 4'14 80Ą 500 000 500 00( 500 00(
.ehiiítások 359 531 500 00( 500 00( 500 00(
:nléh felhcIń^?áci l.iáááś^|. I t06 86 I 000 00( r 000 00( I 000 00(

ělhalmoási céltaÍtalék 6',13 62i t'12 074 t95 66( 2t9 531
łE|,HÁI'Mo7,AsI KIADÁsoK Ôsszr.,sEN 2 614 82i 2 t1f 074 2195 66( ff19 53ź

LTSEGVETEST KIÁDASoK oSszEsEN 18 228 891 t7 144 583 17 45f 63( 17 768 18"

}EVETELEK
sI BEvn'TEĺ,EK

\4űködési célú támosatások államháztartáson belü|rő|
3 04t ztl 3 059 458 3 077 815 3 096 28"
7 603 32ł '1 826 0',13 8 055 39: 8291 48',

Vĺíikôíléśi hŕ 4 050 52 4 086 978. 4 t23',761 4 160 g'lt

v{füödési célú átvett péüeszközök
205 38( 0

uÚKÖDÉsI BEvÉrľLEx ossznsnn 14 900 44( 14 912 509 15256971 1s s48 64r

.ELHALMoZá'SI BEVETELEK

.elha|moási célú támosatások áIlamháztaftáson beltilrőI

neatlmok értékesítése 2 058 22 z 0'18 80i 2099 59: t20 59"

]gyéb táÍg5'i eszközök értékesítése

{észesedések énékesítéso és męgszíintetéséhez
lapcsolódó bevételek

.elhalmozási célú átvett DéEesz}özök 90 55( 93 26'1 96 06Ą 98 94(

rELHALMozÁ.sI BEVÉTELEK ÖsszEsEN
2 148 77! 2 t72 074 2 tgs 661 2Zt9 53!

KoLTsEGvETEsI BEVETELEK ÖsszEsEN
77 049 fĹ! 17 144 583 77 45f 631 t7 768 18"

lINANszĺRozÁsI MŰKoDńsI KIÁDÁsoK

\llamháztaĺáson belüi megelólegezések üsszfizetése
0

FINANszÍRozÁsI FELHALMoZÁSI KIADÁSoK

hiŕAIél. váĺrÁ ŕÄŕ|é.ŕ 0

FINANszÍRozĺsI KIADÁSoK osszDsEN

FINANszÍRozÁsI MÚKoDÉsI BEVÉTELE.K
7t3 634 0

Ąllmhĺáaarĺáson belüli megelőlegezések üssafizetése

jabad költségvetési maadvány igénybevétele
7t3 634

.eladattal terhelt költségvetési mmdvány igénybevétele

0

cINANSzÍRozÁsI FELřIALMoáSI
BEvÉTELEK 466 04:,

iabad költségvetési mmđvány igénybevétele

100 50(

:eladattal terhelt ktĺltségvetési muadvóny igénybevétele

365 54'.1

iINANszÍRozÁsI BEVÉTELEK ÔsszEsEN
I r79 681

<IADÁsoK MINDÖsszpsľľ
ĺ8 228 896 l7 144 58a t7 452 634 t7 768 t8"

}EVETELEK MINDOSSZESEN t8 228 896 t7 144 583 tI 452 631 l7 768 18:,



kłivetó 3 évre várhatÓ iisszeeéľó|

relyi adÓbÓl származÓ bevétel

JOGCIMEK

onkormanyzati vagyon és onkorma4yzatot
megilletó vagyoni értékiĺ jog értékesitéséból és
hasznos ítasábÓl szźrmazo bevétel

lsztalék. koncessziÓs díi és hozambevétel
taÍgyl eszKoz es lÍnmaterlalls JaVaK' reszveny
részesedés, vállalat értékesítéséból, vagy
ntirlą+izĄĺ| AiĄÁĄ| czámązÁ hprpĺpl

rírsás. pőtlék és díibevételek

<ezességvállalrással kapcsolatos mestériilések

Bevéte|ek iisszesen

f0|7.év

ritelek tÖrlesztése + váltÓ tÖrlesztés

Kiadások iisszesen

'7 068 0f6

%o.os aĺinya

2016. évben e|fogadott teľvek
f0|6. évihezkéDest az eltérés

a 2oÍ7 . évi magasabb bevételek inäok|ása:
. helyi adôbevételek Íizetésre ktjtelezettek

számanak emelkedéséból' valamint á Íizetési
hailandÓság jawlása
. ipar zési adÓbevételek alakulása

- bérleti díjbevételek beszedettségenek alakulasa

- elidesenítés fellendtilése

2018.év

3 873 437

7 f80 067

0

2019.év

53s 300

0

3 950 906

It 476 763

7 498 469

0

f0|7.év

0

2020. év.

546 006

0

4 029 924

tt 776 919

0

l0 663 838
-812 925

0

7 723 423

0

0

353/2011. (xII.30.) Korm.rendelet 2. $ (1) alapján

2018.év

0

feltéte|ezve, hogy a válla.lkozások fellendtilnek

ss6 9f6
0

4 tl} s22

12 085 319

MEGJEGYZES

bérbeadás+értékesítésnél feltételezve, hogy az ingatlanpiac
valamenĺyire fellendiil

0

r0 948 602
-828 377

0

0

0

2019.év

0

568 06s

12 402 010

0

11 241 205
-844 r14

0

kÖáatalmi bevételek novekedésével száŤnolva

0

0

2020' év

elóteiesztés

6'fu'sz.meIlékIete

0 kamat nélktil

é.*
4s



1 w. r\.le ((ę.K\ĹŁ

Budapest Főváľos vIIr. keľület Józsefuáľosi

Polgáľmesterĺ HÍvatal

szERvE ZE,TI ns nĺuroonsr $ZAB, 
^LY 

zAT 
^

az á|Iamhánartásľól szóló 201-t. évi CXCV. tĺirvény 10.$ (5) bekezdésére, valamint az źilram-
hźztaĺtasről szóló töľvény végľehajtĺísźlről sző|ő 368120|1. CXII.31.) Korm. rendelet l3.$ (5)
bekezdésére figyelemmel.
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Taľtalomjegĺzék

BEVEZETÉS 3

l.APoLGÁRMESTEzuHIVATAL MEGNEVEZÉ$E,SZÉKHELYE,JELZoszÁvĺ.I 3
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BEVEZETES

Jelen Szervezeti és Mfüödési Szabá|yzatcé|jaaPolgármesteri Hivatal, mintjogszabá|y alap-
jan létrehozott önálló jogi személy költségvetési szerv feladatellátásara vonatkoző rész|etes
belső rend megállapítasa.

Hatźlya kiterjed a Polgĺíľmesteri Hivatal, mint jogi személy fe|adate|Látasával összefiiggésben
az összes vagyonľą a polgármester vagy a jegyzó munkáltatói joggyakorlása aIá eső minden
foglalkoztatotha (ideéľtve a tisztségviselőket is), valamint az ezskJľlę| összefüggő szervezeti-
és jogviszonyokra.

1. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL MEGNE\rE zń:sn,sZÉKHELYE,
IELZOSZANIÁJ

1.1. a) A Poleáľmesteri HÍvatal alapításáról szóló ioeszabály telies meeieliilése:
Magyaroľszághe|yi önkormányzatafuő| sző|ő 20|1. évi CL)ooilX. törvény 84.$ (l)
bekezdése {az áI|anúźntaľtásról szóló töľvény végrehajtástáľól sző|ó 36812011. (xII.
31.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.$ (l) bekezdés a) pont}.

szeľkezetbe
Okiratának kelte. száma. alapítás időpontia {Avr. 13.ö (1) bekezdés b) pont}:
43/20|6.(II.04.)sz.képviselő-testĹiletihatźtrozat20|6.február04.
Az alapítas időpontja: 1 990. októb et 20.

I.2. a) A Polgáľmesterĺ Hĺvatal megnevezése: Budapest Fővĺíros VIII. keľület Jőzsefvźr
rosi Polgĺíľmesteľi Hivatal

b) A Polgármesteľi Hĺvatal ľövidített megnevezése: Józsefuarosi Polgáľmesteri
Hivatal

1.3. A Poleáľmesteľĺ Hĺvatal nemzetkiizĺ kapcsolataĺban 
^z 

alábbĺ meenevezéseket
használia:

Angol nyelven:

Francia nyelven:

Német nyelven:

A Polgáľmesterĺ Hivatal székhelve:
1 082 Budapest,VIII. kerület Baross utca 63 -67 .

1.4.

levélcíme:
telefonszáma:
inteľnet címe:
e-mail címe:

1.5. A Poleáľmesteľi Hivatal ie|zőszámai:

Mayoťs offrce of Józsefuĺáľos Locď Goveľnment of the Eighth
Disfüct of Capital Budapest
Maiľie de la Municipďité de le Huitiéme Aľľondissement Jó-
zsefuiíros de la Capitale Budapest

Btirgermeistęramt der Selbstverwaltung Józsefuĺíros in der
Achten Bezirk von Haupstadt Budapest

1431 Budapest, Pf.: 160
(06-1) 4s9-2r00
http ://wwwj ozsefu aľos.hu/
Íĺv ata|@j ozsefu aro s. hu

í1//
Čĺĺ; ,,'k'
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Adószám: 1ss08009-2-42



Szektoľ: |25|
KSH kód: 0|25405
Megye: 01

Statisztikđszĺímjel: 15508009-.8411-325-0l
Fejezetszám: 13

Szakági besorolása: 841105 (Helyi önkoľmányzatok és tarsulĺások igazgat.asi tevékeny-
sége)

Költségvetési intézményi törzsszám: 50800 1

1.6. A Polgĺírmesteń Hivatal szám|avezetője K&H BaÍkzÍt. fizetési szźn]aszźlma 10403387.
00028s97-00000007

1.7. A Polgármesteľi Hivatal alaptevékenvséee és annak koľmánvzati funkciói ĺAvľ.
13.8 (1) bekezdés c) pont}

TEÁOR szám: 8411 Általános kőzigazgatás
Szakágazatszámz 841105 Helyĺ önkoľmányzatot valamint többcélú kistéľségi társu-

lá s ok igazgatási tevékenys é ge

Szakmai alaptevékenységek(ek) koľmányzati funkcĺĺí szeńntí megielölése:

011130 onkoľmányzatok és tinkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenys é ge

011140 Országos és helyi ngmzetĺségĺ önkormányzatok igazgatásitevékenysége
013350 Azönkormányzativaryonnalva|őgazdálkodássalkapcsolatosfeladatok
016010 oľszágryĺĺlési,önkormányzatiéseuľĺípaipaľlamenúi

képvĺselőv álasztáshoz kap cs oló d ó tevékenys égek
016020 Oľszágos és helyĺ népszavazással kapcsolatos Úevékenységek
016030 Áilampolgáľságĺ üryek
031030 Kiizteľület rendjének fenntaľtása
04123| Rtivid ĺdőtarÚamri ktizfoglalkoztatás
041232 Staľt.munkaprogram.Télikiizfoglalkoztatás
041233 Hosszabb Ídőtartamú közfoglalkoztatás
041237 Ktizfoglalkoztatási mintaprogľam
044310 Építésĺiry igazgatátsa
047110 Kĺs és narykeľeskedelm igazgatása és támogatása
053010 Köľnyezetszennyezéscsökkentésénekigazgatása

1.8. Az alaptevékenvséeet szabálvozó ioeszabálvok meeielölése {Ávr. 13.$ (l) bekezdés
c) pont)

- Magyaľország he|yi önkoľmanyzatalrő| sző|ő 2011. évi CL)ooilx. törvény
(Mötv.)

- azáLlafińáztaÍtásról szóló 201|. évi CXCV. törvény (.łl't.)
- akozigazgatźsi hatósági eljĺírrís és szolgáltatĺás általłános sz'abźiyairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (Ket.)
- aneÍnzetiségekjogairól szőIő20|1. évi CLXxx. tcirvény (Nek. tv.)
- aközszolgĺálati tisztviselőkrőlszóló 201-|. évi CXCD(. törvény (Kttv.)
- amunkatöľvénykönyvéről sző|ő20|2. évi I. tĺirvény (Mt.)

4-
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- a közfog|a|koztatźtsról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
tĺiľvények módosítasaról szóló 2011-. évi CVI. töľvény

- a közeriilet.felügyeletről szóló 1999. évi. LXIII. törvény
- ajogalkotasról szóló 2010. évi C)oo(. töľvény (Jat.)
- az á|Iamház1artasról szóló törvény végľehajtásźttő| szőlő 36812011. CxII.3l.)

Koľm. rendelet (Á*.)
- a költségvetési szeľvek belső kontľollľendszeréľől és belső ellen&zésérő| szőIő

370l20t1. (xII.31.) Korm. ľendelet (Bl<r.)
- ajogszabályszeľkesztésľől sző|ő 6|/2009. CXII. 14.) IRM ľendelet
- Budapest Főviáĺos VIII. kerĹilet Józsefulírosi Önkormányzat Képviselő.

testÍiletének a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és MfüödésiSzabźiyzata-
ľól szótó 36120|4. CxI.06.) ĺinkormĺĺnyzati rendelete (ook. SZMSZ)

- Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmĺínyzat Képviselő.
testiiletének a Józsefuĺĺrosi KĺĺzterĹilet-feltigyeletről szőIő 4612013. (XI.01.) iin-
kormányzatí rendelete

1.9. A Polgrármesteľi Hivatal gazdálkodó szervezetek tekintetében a|apitői, fulajdonosi jogo-
kat nem gyakorol {Avr. 13.$ (l) bekezdés d) pont}.

1.10. A Polgĺírmesteri Hivatalhoz mĺás költségvetési szeľv nincs rendelve {Avr. 13.$ (1) be-
kezdés i) pont}.

1.11. A Polgĺíľmesteri Hivatal szervezęti źbrájat a2. szźlműmelléklet tafia|mazza {Ávr. 13.$
(1) bekezdés e) pont}

t.12. A Polgríľmesteľi Hivatal szervezeti egységeinek feladatait a3. szźtmt melléklet taÍta|-
mazza {Avľ. l3.$ (1) bekezdés e) pont}.

2. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL JoGÁLLÁSA És r'ELADATKoRE

2.|. A Polgĺíľmesteri Hivatal az Möw. 4l.$ (1) bekezdése, az ĺtht.7.$ (1) bekezdése, vala-
mint a Polgráľi Töľvénykiinywől szől;ő 2013. évi V. törvény alapjan önálló jogi személy,
amely jogszabá|ybanvagy az Alapító okiratban megllatźlrozott ktizfeladatokat látja el.

2.2. A Polgármesteri Hivatď, mint a Képviselő-testĺilet szeľve a közfeladatok ellátrĺsa éľde.
kében az önkormźnyz.at miiködésével, valamint a polgáľmester vagy a jegyző feladat- és
hatĺáskörébę tartoző tigyek dĺintésre vďó előkészítésével és végľehajtźsőxa|, az önkor-
mányzati és állami szervekkel történő egytittműködés összehangolasával, abizottságok
mfü<idésének ügyvitelével kapcsolatos feladatokat, valamint _ megállapođás alapján_ a
nemzetiségi önkoľmĺínyzatok gazdasźryi-péĺlziigyi, belső ellenőrzési feladatait |átjae|.

2.3. A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratĺát az 1. szélműmelléklet tarta|mąz.z.a.

2.4. A Polgĺíľmesteri Hivatal éital' e||átott önkoľmányzati és hivatali kötelező és önként vál-
|a|tfeladatat az 5. szźlmű męlléklet tarta|mazza.

5\ .4ĺ

ĺ:ĺ!ĺĺ
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3. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL GAZD^LKoDÁSA, JELao/1ZI.NI1-J

3.1. A Polgáľmesteri Hivatal gazdáÄkodasa:
A Polgármesteri Hivatal költségvetési szeľv, amely vźů|a|kozási tevékenységet nem
folytat.

3.2. A Polgáľmesteri Hivatal mint kiiltségvetési szęr.ĺĺ az Äht., azAvr., valamint a gazđźl-
kodasaľa vonatkozó egyéb jogszabttlyok_ Hilönösen az Mötv. _ szeľint látja el alapte-
vékenysége körébe taĺtoző költségvetési és gazdłĺlkodási feladatďt.

3.3. Az Aw.9. $ (1) bekezdés, valamint (3) és (5) bekezdése alapjan a Polgármesteri Hiva-
ta| gazdasági szewezete az e||áúzľrdó feladatok ďapjĺán aPénnlgyi Ügyoszĺály, a Gaz.
dálkodási Ügyosztály, valamint a Belső Ellátási Iroda. A Polgármesteri Hivatal gazda-
sági szervezetének vezetője a gazdasźryi vezető j og szabźiy által meghataro zoÍt végzett-
séggel és szakképesítéssel rendelkező ügyosztĺílyvezetoje.

3.4. A Polgáľmesteri Hivatal az onkotmányzat, a Polgármesteri Hivatal és a nemzetiségi
önkormĺĺnyzatok költségvetésének első félévi teljesítéséről junius 30-i fordulónappal,
a költségvetési évről december 3l-i fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót
készít. A Képviselő-testiilet a feléves beszĺímolóthatźrozattal fogadja eI, az éves költ.
ségvetés teljesítésről rendeletet alkot. A Polgĺĺrmesteri Hivatal ajogszabźivokban fog-
laltak szerinti taľtalommal és hatĺáĺidőkre teljesíti az á|Iammď szembeni beszámolási
kötelezettségeit. A költségvetést és a végľehajtĺásról szóló tź$ékoztatőt és beszłímolókat
ftiggetlen könywizsgáló 

.ellenőľzi.

3.5. A kĺiltségvetési gazdálkodas követelménye:
Az eredeti kiiltségvetéshęz a költségvetési szeľv a kiiltségvetési ľendelet ĺészétképezí!
e|óirényzat-felhasználasi tervet készít, év közben likviditási tervet készít, melyek a kö.
telezettségvállalás és a likvidiLás megtaľtasának alapját jelentik. Ezek biztosítjĺík a
Polgármesteľi Hivatal gazdrílkodásának az elóirányzatok keretei között tartasát. Az
e|őirźnyzatok felhasználásźú' a kiadasok teljesítését a Polgĺírmesteri Hivatal szerveze-
tében |évó, az adott feladatot végrehajtő szewezeti egységek kezdeményezik.

4. A PoLGÁnľĺnsľERI HIVATAL sZERvE ZETIF.ELÉPÍTESE

A Képviselő.testĹilet meghatéltozta a Polgĺírmesteri Hivatal szervezeti felépítését. A Pol-
gĺírmesteri Hivatal szervęzetĺ egységei jogi személyiséggel nem rendelkeznek, az egysé-
ges Polgáľmesteri Hivatal munkaszerve zetének részeit képezik.

A Polgármesteľi Hivatal szęrvezeti egységei:

1. Polgáľmesteľi Kabĺnet

2. Vdrosvezetésí Ügłosztlűty
o TisztségviselőiIroda
o Szervezési és Képviselői lroda

4.1.

4.2.
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3. Jegĺzői Kabinet
. Jogi Iroda
o Személyugyi Iroda
. Belső Ellátĺísi Iroda
. Ügyviteli Iroda

4. Belső Ellenőľzési Iľoda (iinálló iroda)

5. Városépítészefi rľoda (tinálló iľoda)

6. Gazdátkodási Üryosztály

7. Pénzĺiryi Üryosztály
o Költségvetési és Pénziigyi Feltigyeleti Iroda
o Szĺímviteli és PénzĹiý Iroda
o Adóügyi Iroda

8. Hatósági Üryosztály
o Építésügyi Iroda
o lgazgatĺási koda
o Anyakönyvi Iľoda

9. Humánszolgáltatásĺ Ügyosztály
o Családtĺámogatĺísi Iroda
o HumánkapcsolatiIroda

10. Kiizterület-felĺiryeletÍ tiryosztály
o Rendészetikoda
o Közigazgatasi Iroda

4.3.APolgármesteriHivatalszewezetiegységeinekengedé|yezett|étszéma:

Hĺvatalvezetők

Polgármesteľi Kabinet

engedé|yezett
létszám

(fri)

J

15

ebbőI polgórmesteriJőtanócsadó munknkijr l
Vdro sv ezetés í ti gł o s aúty

JegľzőiKabinet

Belső Ellenőzésĺ lľoda

Váľosépítészetĺ lroda

Gazdálkodási tiryosztáty

Pénzĺiryi Üryosztály

I9
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Hatósági Üryosztály

Humánszolgáltaŕásĺ Ügyosztály

Közteľület-felüryeleti Üryosztály

Gazdasági vezető

F.őépítész

Mĺndtisszesen:

4.4. A Polgármesteľi Hivatal azon tigyk<ireit, amelyek sorĺán a szervezeti egységek vezetói a
kiiltségvetési szerv képviselőjeként jarhatnak el, a kiadmźnyozÁstő| és a képviseletről szóló
jegyzői utasítasok, illetve a szerződéskötés rendjéľől szóló polgrírmesteri.j egyzói egyiittes
utasítas tarta|mazzźi<. {Á*. 13.$ (1) bekęzdés f) pont}

4.5. A Polgáľmesteri Hivatal telephelyei és az azolr.kal kapcsolatos feladatellátís:

a) 1082 Budapest, Baross u. 66-68. (hĺsz. 3521-tlłt'352t|lN3)
fęladatellátas: Humánszo|gá|tatasi Ügyosĺály Családtĺímogatłísi Iroda ügyfelszolgĺĺla-
tanak elhelyezése, valamint a keľĹileti közfoglalkozüatĺással kapcsolatos ügyfelszo|gźiat

b) 1 082 Budapest, Német u. 25. (hľsz. 3 52l2l N24, 3 52|2ĺ N25, 352t2/ N26)
feladatellátas: Humánszolgźitatási Ügyoszĺíly Családtamogatasi Iroda iľatainak elhe-
lyezése

c) 1084 Budapest, Víg u. 35. fszt. |2. és fszt./Il. (hĺsz. 3492|)
feladatellátĺás: Belső Ellátási Iroda raktaroziísi feladatainak biztosítasa

d) 1084 Budapest, Rfüóczitér 3. (hrsz. 34899/Bl|)
feladatellátĺás: Vaľosépítészeti koda kezelése alatt źilrő tervtźn

e) 1084 Budapest, Víg u. 32. (łrsz. 34944l0ĺN|, 34g44/o/N2, 34944l0/N3,
3 4944 / 0 I N 4, 3 49 44 I 0 / N 6)
feladatellátĺĺs: a Polgáľmesteri Hivatal minden szervezetí egysége iratainak e|he|yezé-
se

Đ 1082 Budapest, Kissüáció u. 5. (hľsz. 35604lN3)
feladatellátas: Nemzetiségi onkotmányzatok mfüödésével kapcsolatos hivatali felada-
tok ellátása

g) 1084 Budapest, József v 15-|7. (hľsz. 352t8l0lN4) közös haszĺrálatban a Józsefuiíro-
si Gazdálkodĺási Közp ont Zĺt.-v e|

1084 Budapest, Német l. 17-19. (hrsz. 352|7/tlU|, 352t7l|/N4, 352|7/1lN|6,
352|7l1lN3,352|7l|/N2l.) (ktizös hasznáIatű helyiség a Józsefuarosi Gazdálkodási
Központ Zrt..ve|)
felađatellátĺĺs: Köztęrtilet-feltigyeleti Ügyosztźiy működésével kapcsolatos feladataĹ
nak ellátása
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5. A HIvATAL szERvE ZETI EGYsÉGEINEK TÍPUsAI, ĺocÁr,lÁsuK,
vnzprÉsÜrĺ' .ł ľĺŰxonÉs REI\DJE

5.1. A Polgáľmesteri Hivatal szervezetę iigyosztĺílyokra, ö'nálló irodákľa és tigyosztályi iro-
dĺákra tagolódik azzal, hogy az ügyosztályokon, irodákon belül szakmai és irĺánýtasi szem-
pontból tinálló feladatelláüást végzo referensek műkodhetnek.

5.2. A polgĺíľmester, alpolgármesterek, jegyző és a|jegyzĺĺk jogszabályban meghatározott kii-
lönleges státuszźtratekintettelspeciális jogállĺásri ĺigyosztályok: Jegyzői Kabinet és Polgĺírmes-
teri Kabinet. onálló iĺoda a Belső Ellenőľzési Iroda és a Varosépítészetikoda.

A jegyz(5 közvetlen felügyelete a|átartoznakaHivatal, illetve azÖllkormányz.atmiĺködését,
feladatellátását átfogóan érintő, kiemelt, jogszabályban nevesített önálló szakmai munkakii-
rĺik. Az önálló szakmai munkaköröket a 7 .17 . pont tartalmązzu

5.3. A szervezeti egységek jogállása

a) tigyosztál}'ok:
Célja a több összefiiggő teriilet egységes kezelése, tevékenységének összehangolźsa, az adott
szakágazathoz tartoző több iľodát összefogó szervezeti egység, melynek é|éĺ az ügyosztĺĺly-
vezető á1|. Az ügyosztlílyvezetó irényítja, szervezi és ellenőrn az ügyosztály mlrkájźlt, az
ügyosztályvezetonek kooľdinációs tevékenysége és felügyeleti jogköľe van a szervezetileg
hozzátartoző irodfü tękintetében. Egy tigyosztálynak egy ügyosztlílyvezetóje lehet.

b) üeyosztál}'i irodak:
Az ugyosztátlyi iľodák esetében az irodźů< vezetői a vezetoijogosítványukat az ügyoszta|yve-
zető źůtal meghatiírozott keretek köztitt tinállóan gyakoroljak. Egy irodanak egy irodavezstoje
lehet.

c) önálló irodĺík:
Jegyzoi irányitas alatt źi|ő, az iroda vezetoje á|ta| vezetett szervezeti egység. Egy iľodáĺlak
egy irodave zetője lehet.

5 .4. A vezetői kinevezések

A Ktľv. 236. s (5) bekezdés c) pontja a|apján ffivaľosi keľĹileti önkormĺányzatnái a jegyzői'
aljegyzői kinevęzésen fulmenően osztá|yvezetői és főosztályvezető-he|yettesi szintnek megfe-
le|o vezetói kinevezésen tul további vezętői kinevezés is adható. A Kttv. 129. $ (1) bekezdése
szeľint aköztiszbriselő - kiiliin töľvényben íľtakon fulmenően - osztályvezetoi, ťoosńźiyveze-
tő.helyettesi, ftioszüalyvezetői munkaköľ betöltéséľe is kinevezľrető.
Fentiekťrgyelembevételévelaze|f ogadoÍtszervęzésistľrrktuľaa|apjan:
- az tigyosztályvezetoi, a kabinetvezetói, a gazdaságivezetői és a fiĺépítészi kinevezés ťo-

osztźl|yvezetői szintű besorolasnak felel meg, és hatźtrozatlan időre szőI a Kttv. l29. $
alapjan;

- az hodavezetői, az igyosńźůyvezető-helyettesi és a kabinetvezető.helyettesi kinevezés
fóosztál|yvezeto-he|yettesi szintĺi vezętíĺi besorolasnak felel meg, és hatźlrozatlan időre
sző| a Kttv. 129. $ alapjĺín.
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5.5. A Hivatalban minőségirráľryítasi rendszer mfüödik, amelynek célja, hogy biztosítsa a dol-
gozői vélemények autonómiáját, elősegítse a hivatali szervezeti egységek dolgozóinak
együttgondolkodását, tĺímogassa és iisztönözze aHivatalon belüli dolgozói kommunikációt. A
minőségirĺányítási rendszer mfüödését a Minőségiľanyítasi Tanács biztosítją a minőségirłínyĹ
tźsivezető vezetésével. A részletes feladatellźńást aMinőségiranyít"ísi Kézikönyv taľtalmazza.

6. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL IRÁI{YÍTÁSA, vEZEľÉsn

6.1. Polgĺĺľmester

A Képviselő-testĹilet döntéseinek megfelelően és saját hatĺáskörében irĺínyítja a Polgármesteri
Hivatalt. Az önkormźnyzatĺ ügyekben meghatarozza a munka szewezése, a dĺintések előké.
szítése és végľehajtĺása tertiletén a jegyzójavaslatait figyelembe véve a Polgĺĺľmesteri Hivatal
feladatait. onkormányzati, államigaz.gatźsi feladatait, hatásköreit a Polgáľmesteń Hivatal köz-
remfüödésével látja el. Ezen felül a Polgáľmesteń Hivatal kźnyitáséxal kapcsolatos további
jogkörei:
o gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és apolgármesteri főtanácsadó tekintetébeĺu
o rendszeresen taľt vęzętői megbeszéléseket az önkormĺányzati mfüĺidéshez kapcsolódó

időszeľÍĺ feladatok meghaüáľozásźra, valamint a döntések végrehajtasrának számonkérése
céljából'

. szůikség szeńnt, de legďább évi kettő alkalommal appaľáfusi értekeztetet taľt, melyen a
jegyzovel közösen értékeli a Polgármesteri Hivatal tevékenységét és meghatĺáľo7za az
elkövetkezendő időszak feladatait.

6.2. Alpolgáľmesterek

Az alpolgáľmestęreket a Képviselő.testiilet a polgármester helyettesítésére, munkájłának segĹ
téséľe a polgármester j avaslatáľa v áIasztja meg.

Aza|po|gáĺmesterekközöttifeladatmegosztás:
A polgármester helyettesítése és munkájának segítése keretében polgármesteri intézkedés
alapján egyes feladat- és hatĺásköľeit a polgĺíľmester az alpolgríľmesterek útjan látja el.

Az alpolgráľmesteľek fęladataikat a polgrírmesteľ iľĺányítasával látjĺík el.

6.3. Jegyző

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodik az tinkormaľryzat működésével
kapcsolatos feladatok ellát.ísĺíľól, a haüáskörébe utalt ügyek intézésérő|' hataskörébe tartoző
ügyekben szabźlyozza a kiadmźnyozěs rendjét, megllatźlrozza a Polgáľmesteri Hivatal
szervezeti egységeinek feladatait. Kialakítja és miiködteti a belső kontrollrendszert, valamint
bizosítja annak folyamatos fejlesztését és értékelését, amelyet évenként nyilatkozatbanrögzít.

6.4. Aljegyzók

A polgĺĺrmester - a jegyző javas|atźra - a jegyző helyettesítéséľe és meghatfuozott feladatok
e|látasaraaljegyzoketÍLevezki, akik segítik ajegyző feladatainak eIIźúźsźú, részletes feladatat-
kat a munkaköri leírasuk taĺta|mazza.
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7. A s ZERVE Z'ľ.TI E GYSEGE K vEZE.Toľľnn
VALAMINľ .ł. nĺuľxĺ,vÁr,r,.ł.r,ir ľEr.,ł,DATAINAK

Ár,ľ.łr,Áľo s ilĺr cH^ł.ľÁnozÁsĺ

7.|. Aszervezeti egységek vezetőire vonatkozó általĺános szabályok

A Polgármesteń Hivatal szewezeti egységeinekvezetoi kötelesek szakmďlag magas szinten,
a vonatkoző jogszabá|yokat ismeľve és azoknak megfelelően eljĺĺľni. Minden vezető köteles a
vezetése alatt áIIő szervezeti egységet érintő jogszabá|yváltozasokat köveüri, a feladat- és
hatĺĺsköri listat aktualizálnl, valamint a helyettesítésről olyan módon gondoskodni, hogy a
szervęzeti egység ne maľadjoĺvezętó nélkiil. A szewezeti egységek vezetói kötelesek afe|a-
dat. és hatĺáskĺiľtjket munkavállalók szerinti bontasban a szervezeti egység tigyľendjében ľög.
zíteri, valamint a Hivatal egésze szźtĺnźtra elérhetővé tenni. A szervezeti egységek vezetői
kötelesek gondoskodni a szervezeti egységkezelésében |évőközétdekíĺ adatokkal kapcsolatos
kéľelmek kezeléséről és teljesítéséről.

7 .2. |J gy osztőt|yv ezet(3, kabinetvezető

Azligyosztźl|yhoztartozó szervęzeti egységek szakmai kooľdinálásáraa jegyző ügyosztályve-
zetőt nevez ki, aki e minőségébenvégzett tevékenységéért felelősséggel taľtozik a Polgármes-
teri Hivatal vezetojének és a polgármesternek. Az ügyosztĺályvezető és azijgyosztályi iľodĺák
vezetí5i egymrással alá.ftjlérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek egyĹittmfüödni a felada.
tok ellátĺásábarl. Az ügyosztályvezető k<iteles az Ĺigyosz1áIy iigyrendjében részletesen megha-
tározniazigyosztályiirodavezetokfeladat-éshataskörét.

Aziigyosztá|yvezetőiranyítjaazÍigyosztźllymunkáját,amelyneksonín:

. gondoskodik az ijgyosztźllyon beltili munka megszervezéséróI, ellenőrzi a feladatok
végľehajt,rísát;

- biztosítja a kiadott feladatok hatĺíridőre töľténő szakszeni és törvényes végľehajtĺísát;
. biztosítjaa jegyzói hatĺáskiiľiik gyakoľlását az á||aĺigazgatasi hatósági ügyek intézése

körében;
. biztosítj a az źůta|a vezetett szervezeti egységnél a folyamatba épitett, e|őzetes, utóla-

gos és vezetői ellenőľzés míĺködését;
- ťrgyelemmel kíséri azigyosztźl|y feladatellźúźsźúlozkapcsolódó jogszabályokváltozá-

sait, irányítj a azok értelmezését, a|kaĺmazásélt;
- kezdeményezi az önkoľményzati rendeletek módosítĺísát' tĺĺľsadalmi és központi jogi

köľnyezet v áitozása vagy felhatal mazása esetén;
- rendszeresen beszĺímo| az áitalavezetett szervezeti egység tevékenységérőI a jegyzíĺ-

nek, igény esetén a polgáľmestemek;
. az ügyosztályhoztartoző szervezeti egység dolgozói részére sziikség szerint tart mun-

kamegbeszélést vagy egyéni e|igazítźst;
. segíti és figyelemmel kíséri a szervęzęti egység dolgozói szakmai tudasának fejlődé-

sét;
- gondoskodik az ugyosztáIy dolgozói munkakiiri leírásainak elkészítéséľől és kaľban-

tartasĺĺról;
- e||eĺőrzi az rdlgyosztźůyhoz tartoző vezetok és szervęzeti egységek munkáját. Az iro.

davezetók tekintetében gyakorolja a jegyző áL|ta| biztosított egyéb munkáltatói jogo-
kat, véleméĺyezi az irodavezetők munkáltatói jogktirben tett javaslatait;

- előkészíti a belső szabőůyzatokat, azok móđosítlásait, illetve kooľdinĺĺlja az á|tala
irrĺnyított szewezeti egységek belső szabályzatalnakelkészítését, módosítasát;
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. koordinálja az źitala irányított szsrvezeti egységek feladat-jegyzékének (a hatályos
jogi szabźůyozźlst is feltiintető) elkészítését, folyamatos aktualizá|źsát;

- a testĺileti munka hatékonysága érdekében egyĹittmfüödik a bizottsági elnökökkel,
részt vesz a Képviselő-testĹilet tilésén a feladatkörébe taĺtozó napiľendi pont tźlrgya|á-
sakor, valamint az illetékes bizottságok ĺilésein;

. elkészíti a polgármester, alpolgáľmesterek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
Képviselő.testiileti hatźtrozatok végrehajt^ísĺĺról szóló j elentéseket;

- szfüség szerint egyĹittműktidik a ĺáľs szewezeti egységek vezetőivel a feladatkörfüet
érintő kéľdésekben;

. közremfüiidik az tinkoľmányzati intézmények iľanyítrásával kapcsolatos döntések, in.
tézkedések előkészítésében, a hatźtrozatok végrehajtasának megszervezésében, elle-
nőrzésében, gazdasáąi trírsaságok esetén a tulajdonosi joggyakoľlással kapcsolatos
döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtasának megszeryezésé-
ben, ellenőrzésében;

- azźltalaalźirtvagy szigná|tĺratért szakmai, munkajogi és biintetőjogi felelősséget
véĺIIa|;

. köteles gondoskodni anól, hogy tavollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon;
- folyamatos elemző munkát végez, melynek a|apjanvźltonatźst kezdeményez azljlgy-

osztálý éľintő feladatok vonatkozasában a hatékonyabb, eredményesebb, gazđasźryo-
sabb, racionálisabb feladatelláüás éľdekében;

. jogszabályťrgyeléssel kapcsolatos feladatok koordinálrása;
biztosítja a szakmai feladatkörébe tartoző tevékenységéből eredő kcivetelésállomány
kezelését: a követelések nyilvĺĺntaľtását, a behajĺísľa töľténő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a szĺímviteli nýlvantaľt{ís céljából a
Pénzügyi Ügyosĺály tészśte történő bizony|at áLtadást, ađatszo|gźlltatast.

7 .3. Az ügyosztályvezető helyettęsítése

Azirodéxa| nem rende|kező ügyosztĺályonaz ügyosztályvezető helyettesítésére iigyosztĺĺlyve.
zető-helyettes nevezhetőkl. Az irodávď rendelkező tigyosztrílyok esetében azÍigyosztźiyve-
zetot az á|tala kijelölt irodavezető helyettesíti. Az tigyosztźiyvezetí! helyettese az llgyosztá|y.
vezető által meghatĺíľozott keľetek között |átjae| azigyosztźiyvezeto helyettesítését.

7 .4. o|1á||ő lľodav ezető

A jegyz(i munkáját közvetlentil segítő önálló szewezeti egység vezetoje. Az irodĺík működé-
sének szewezését' vezetését az irodákhoz tartozó irodavezetők látják el. Tevékenységfüet a
jegyző, a|jegyzők koordináljrĺk. Az tigyosrtźtIyvezetők és az önálló fuodavezetők egymással
melléľendeltségi viszonyban állnak, és kcitelesek egytithnűkiidni a feladatok ellátĺísában. Egy
irodának egy irodavezetóje lehet.

Azöná||őĺrodavezetíSirányitjaazirodamunkáját,amelyneksorián:

. figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotlíst,

. kezdeményezi ahe|yi jogszabáIyok módosítását, tĺĺrsadďmi és központi jogi ktirnyezet
v źĺ|tozása vagy felhat almazźsa esetén,

- binosítja a jegyzői hatrĺskörök gyakoľlását az á||aĺigazgatási hatósági ügyek intézése
körében,

- közremiiködik a?- önkoľmányzati intézmények irźlnýtasźxal kapcso|atos döntések,
intézkedések előkészítésében, a hatźltozatok végľehajüásanak megszeľvezésében,
ęllenőrzésében, gazdasági tarcaságok esetén a fulajdonosi joggyakorlássď kapcsolatos
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döntések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtásának megszervezésében,
ellenőrzésében,

- elkészíti a polgáľmester, alpolgáľmesteľek, bizottsági elnök, és a jegyző nevében a
képviselő.testÍileti hatźtrozatok végrehajtĺásaról szóló j elentéseket,. előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok szfüség szerinti módosítĺási javaslatait a
polgáľmesteréslvagya jegyzőla|jegyzőkintézkedéséľe,

- részt yesz a Képviselő-testiilet tilésén, a feladatkörébe tartozó napiľenđ targyalásakoľ a
bizottsági tiléseken,

- rendszeresen beszĺímol azźltalavezetettszeruezeti egység tevékenység&ól ajegyzőnek'
igény esetén közvetlenül a polgĺíľmesteľnek, segíti a tanácsnok(ok) munkáját,. gondoskodik a feladat.jegyzéknek (a hatályos jogi szabályozast is feltĺintető)
elkészítéséről, folyamatos aktualizál ásárő|,

- biztositja az źitalavezetett szervezetí egységnél a folyamatba épített, előzetes, utólagos
és vezetői ellenőľzés mfüödését,

- azá|ta|aa|źńrtvagy szignált iratéĺt, szakmai, munkajogi és biintetojogi felelősségetvá|-
lal,

. köteles gondoskodni aról, hogy tĺívollétében a helyettesítés folyamatosan fennálljon,
- folyamatos elemző munkát végez, melynek alapjan váItoztatastkezdeményez az ftodźtt

érintő feladatok vonatkozásźtban a hatékonyabb, eredményesebb, gazdaságosabb, racio.
nálisabb feladatellátrás érdekében,

. jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok e||átźsa,
- biztosítja a szakmai feladatkörébe tartozó tevékenységéből eredő követelésállomany

kezelését: a követelések nyilvĺíntaľtasát, abehajtĺásra töľténő intézkedések megtételét,
éwégi minősítését (behajthatatlan, vitatott, stb.), a szźtmviteli nyilvĺĺntartĺs céljából a
Pénzügyi Ügyosztaly tészére történő bizony|atźLtĺrdást, adatszo1rgźůtatź.st.

7. 5. Ügyo s zta|yi irodavezető és tigyo sztal yv ezető -helyette s

Azigyoszta|yitrodavezető feladata aszewezeti egység vezetése, amely során aztgyosztźly-
vezető szakmai kooľdinációs szerepet tĺilt be. Az ngyosztźt|yvezetók és az iľodavezetők egy-
mĺíssď alá-ffilérendeltségi, azugyosztáIyhoztartoző irođavezetők egymassal mellérendeltségi
viszonyban állnak és kötelesek egymassď egyĹittmiĺködni a feladatok elláÍásában.

a) Az ugyosztźůyi irodavezető általĺĺnos feladatai:

l. figyelemmel kíséľi a központi és helyi jogalkotĺĺst;
2. kezdeményezi az ĺinkoľmányzati rendeletek módosítĺásźú, téttsadalmi és kti4ponti

jogikömyezętvźitozásavagyfe|hata|mazźtsaesetén;
3. biztosítja a jegyz(5i hatáskörök gyakorlasát az źt||aĺrigazgatási hatósági iigyek

intézése körében;
4. közremfü <ĺ dik az önkormányz ati intezmények irĺány ítasáv aI kapcsolato s döntések,

intézkedések előkészítésében, a hatéttozatok végľehajtĺásĺĺnak megszervezésében,
ellenőľzésében, gazdaságí tarsaságok esetén a tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos d<intések és intézkedések előkészítésében, döntések végrehajtasĺĺnak
megszerve zésében, el lenőrzésében;

5. e|késziti a polgáľmester, alpolgĺáľmesterek,bizottsźlgi elnök és a jegyző nevében a
képviselő-testiileti hatźtr ozatok végľehaj tĺĺs źttő| sző|ő jelentéseket;

6. az igyosztá|yvezeto koordinrálasa mellett előkészíti a belső szabźiyzatokat, azok
szfüség szerinti módosítasi javaslatait a polgáľmesteľ és/vagy a jegyzo/a|jegyzők
intézkedésére:
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7. részt vesz a feladatkörébe tartozó napiľend tźrgya|ásakor a Képviselő-testiilet,
bizottságok ülésén, a helyi nemzetiségi önkoľmĺínyzatoktilésein;

8. ľendszeresen beszámo| az áIta|a vezetett szervezetĺ egység tevékenységérő| az
ügyosztĺáýezetőnek;

9. az igyosztźiyvezető koordinálása mellett gondoskodik a feladat-jegyzék (a
hatĺlyos jogi szabźiyonást is felttintető) elkészítéséről, folyamatos aktualizźiásőrő|;

10. gondoskodik az á|tala vezetett szervezeti egységnél a munkafolyamatokba
beépített ellenőľzés mfüödéséről ;

|1. az ěůtalLa a|źlírtvagy szigná|tiratért szakmai, munkajogi és biintetőjogi felelősséget
vállal;

|2. folyamatos e|emző munkát végez, melynek a|apjźnváitoztatástkezdeményezaz
irodát érintő feladatok vonatkozasában a hatékonyabb, eredményesebb, gazdasźr
gosabb, racionálisabb feladatellátĺĺs érdekében;

13. ľendszeresen tź$ékoztatja az iigyosztźiyvezetőt az hoda źůtal el|ältott feladatok
végrehajüísának állásáľól, soron kívĹil tajékoztatja az iigyosztźiyvezetőt az iroda
munkavégzése sorĺĺn felmeriilő - igyosztźlyvezetoi beavatkoziíst, segítséget igény-
lő -problémaľól;

14. jogszabályfigyeléssel kapcsolatos feladatok ellátása.

b) Az iigyosztrílyvezető.helyettes általanos feladatai:

Az tigyosztÁIyvezeto-helyettes az ijgyosztźiyvezetó általĺínos vagy szakmai helyettese.
Ügyoszĺílyvezető.he|yettes az ügyosztályvezetőre vonatkoző notmźk' a|apján, uiigy-
osztźiyv ezető közvetlen alaľendeltségében |átja e| feladatait.
Feladatkiire az Ęyosztźiyvezető távollétében megegyezik az ügyosztźiyvezetó fe|a-
datkörével, amelyet tĺívollétében önállóan, egyébként az ugyosztźiyvezető által meg-
hatźr ozoÍt munkamegosztas szęrint |át e|.
Feladatait egyebekben az iigyosztźlyi irodavezető a) pont szerinti feladatoknak megfe-
lelően az tigyrendben ľögzítettek szerint látja el.

7 .6. Az irodavezető helyettesítése

Az önál|őlnem önálló trodavezető helyettesítésére az lrodavezetó által megbízott szemé|y
jogosult. Az egyes helyettesítési feladatok el|źúźsa mellett köteles aziigyiĺtézői feladatait is
telj esköríĺen ellátni.

7 .7 . P olgárme ster i főtanácsadó

Speciális közszol'gźiati jogviszonyban álló foglalkoztatot. a Ktn. 239. s-a szerinti tjnlrnr-
mányzati Jőtanacsadói kinevezéssel. E||álrja a képviselő-testiilet és bizottsĺágai döntésének elő-
készítéséhez, i|IeFłe a polgĺírmester tevékenységéhez kĺizvetlenül kapcsolódó feladatokat.
Jelen Szabźlyzat eltérő rendelkezése hiányában a polgármesteri fotanácsadóľa ezen szabźl|yzat
vezetőnek nem minősiilő köztisztviselőkľe vonatkozó rendelkezéseit kell alkďmazni, a?za|,
hogy a munkáltatói jogkiiľ gyakorlója a polgáľmester.

7.8. Referens

Stľatégiai szempontból kiemelt folyamatéľt vagy átfogó önkoľmanyzatt/hlvata|i szintíĺ tevé.
kenység, szakteriilet e||átasáért felelős éľdemi íigyintézó, aki feladatköľét a hivatali szeweze-
ten belüli elhelyezkedéstől fiiggetlenül önĺíllóan, jegyzói, atjegyzői vagy jegyzői-
polgármesteri vezetéssel látja el. A referens vezetésével kapcsolatos közvetlen vezetői felada-
tok a szewezeti tagoződés szeľinti felettes iigyosztály vezetőjére átllházhatőak. A referensi
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munkakörben ellátandó folyamatot tevékenységek, szakterĺiletek köréről a jegyző a polgar-
mesteľrel egyetéľtésben j ogosult dönteni.

7.9.Íjgyntéző

A Polgrírmesteri Hivatal érdemi ügyintézéstvégző köztisztviselői. Feladatai:
a.) a munkaköľi leírĺásban részéte megállapított, illetve iigyoszkílyvezetője, iĺodavezetője ál.

tal kiadott feladatoknak a hatĺíridők figyelembevételével töľténő végzśse,
b.) u źi|atigazgatísi, hatósági iigyek érdemi döntésre való előkészítése fe|hata|mazás ęse-

tén kiadmányozasa,
c.) felelős a sajźt tevékenységéért és munkateriiletén a törvényess ég betaĺtasáért.

7. 1 0. Szolg źůatiránýtő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó közszolgźiatijogviszonyban álló iigyintézó. Aszolgá-
|atirźnyítő azijgyosztźlyvezető és az irodavezetó a|źlrendeltségében látja el fe|ađatait, kĺizvet-
lentiliranyitjaaközteľiilet.feltigyelőknapiszotgźiatźú.

7 .I I . KözteľĹilet-felügyelő

Speciális, rendészeti feladatokat ellátó közszolrgálati jogviszonyban álló ügyintézí3. Feladatait
szakmai feladate||áltasaľa vonatkoző jogszabályok alapjan hivatalos személyként az e|igazítźr
son meghatĺíľozottak szerint látja el.

7.|2. Segédfelügyelő

A hivatalos személy tĺímogatojaként segíti a közteľĹilet.feliigyelő munkáját. A segédfeliigyelő
önálló intézkedési jogosultsággal nem ręndelkezik, munkáját |<tzaró|ag a kdzteľĹilt.felügyelő
jelenlétében és utasítasa szerint végezheti.

7 .13 . U gyntézői besoľolású titkáľnő ltitkaÍ

A szervezęti egységeknél sziikséges leírói és egyéb adminisztratív feladatokat ellátó ügyinté-
zó vagy iigykezelő besoľolĺísú munkavállaló. Ügyintézői besoľolás esetén a dolgozó érdemi
ügyintézést is folytlat.

7.|4.Úgykeze|ő

Gondoskodik az adminisztrációs, ügýratkezelési feladatok e||átásźtő|, az lľatok átvéte|éró|,
iktatásáról, sokszoľosítasĺáľól, továbbítÁsáÍő|. E||étja azokat a feladatokat, amelyekĺ<el a veze-
tójemegbína.

7.15. Munkavállaló

Belső munkamegosztĺís szerint e||átjaazokatafizikai feladatokat, amelyekkel vezetője meg-
bizza. A munkaköľi leírasban szereplő és egyéb megbizás szerinti feladatokat hatĺáľidőre telje-
síti. A Munka Törvénykiinyve hatlálya a|átaĺtoző munkavállaló.

7 .l 6. Kozfo glalkoztatott

A közfoglďkoztatźsrő| szóló töľvény hatá|ya a|átartoző,hatźttozolt időre foglalkoztatott ter-
mészetes személy, aki ellátja a munkaköri leírĺísában foglalt feladatokat, amelyek e||ätěsőra
töľvény nem ír elő közszotgá|atijogviszonyt.
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7.|7. oná||ó szakmai munkaköľök

7 .t7 .| Gazdasźryi vezető

lľźnyítjaa Polgáľmesteľi Hivatal gazdaságiszervezetének feladatait elllźltő szewezetiegységek
vezetőit az á|lanhá^afiasľól szóló törvény végrehajtĺísaľól szóló 368/20|1. CXII. 31.) Korm.
rendeletben foglďt feladatok ellátasában, valamint iranyitja az onkormźnyzat költségvetési
szeľveit a tervezésse|, a gazdálkodássď, a finanszírozással, az adatszo|gáltatĺással és abeszá-
molással kapcsolatban.

7.|7.2.Főépítész

A főépítészi tevékenységről sző|ő |90/2009. (IX. l5.) Korm. rendelet alapjźn eL|źúja az öĺ-
korményzat településszerkezeti teľvének, helyi építési szabźiyzatźnak elkészítésével, felül-
vizsgźiatźxa| összefiiggő feladatokat. Részt vesz ateleptiléspolitikai, teleptilésfejlesztési, tele-
piilésiizemeltetési és az tinkormźnyzatok ingatlanvagyon-gazdá|kodasi programjának elkészĹ
tésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek össze-
hangolasában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormźnyzatnak az
előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, ĺĺllĺĺsfoglalásainak kialakítísát.

7 .|7 .3 Ügyfelkapcsolati vezetó

Az infoľmációs <inrendelkezési jogľól és az infoľmációszabadságró| 201|. évi CXII. törvény
1. sz. mellékletében nevesített ügyfélkapcsolati feladatok ellátasa.

7 .|7 .4. Minőségiranyítasi vezeto

Az|ví'sz EN ISo 9001:2009 szabvlínyban foglaltak szeńnt e||átja a Minőségirĺĺnyítási Rend.
szer míiködtetésével kapcsolatos feladatokat.

7 .17 .5 Kozbiztonsági ľeferens

Közremfüödik a katasztrófavédelemľől és ahozzákapcsolódó egyes törvények módosítasĺáĺól
sző|ő 20|1. évi C)o(Vil. törvényben meghatiĺľozott, a polgĺĺľmester katasztróf;ík ellęni véde-
kezésre való felkészülési, avédekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, vďamint a rend-
védelmi és honvédelmi feladatok végrehajtasában. Kapcsolatottart a rendvédelmi szervekkel
és egyéb taĺsszeľvekkel.

7 .|7 .6. Munkavédelmi referens

Az egészséget nem veszéIyezlető és biztonságos munkavégzés munká|tatői feladatainak telje.
sítése éľdekében, e||átja a munkavédelemľől szőIő |993. évi XCIII. törvény alapjĺĺn előíľt fe-
ladatokat.

7 .|7 .7 . Esélyegyenlőségi referens

Elllätja az esélyegyenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos és az abban részéré megllatáltozott
feladatokat, valamint az egyéb belső normĺíkban foglalt esélyegyenlőséggel és egyenlő bá-
nĺásmóddď kapcsolatos munkáltatói feladatokat az egyeĺůő banásmódľól és az esélyegyenlő.
ség előmozdítasarő| sző|ő2003. évi C)o(V. tö'rvényben foglaltak alapjan.

7.17.8. Belső adatvédelmi felelős

E|látja az információs önľendelkezési jogról és az infoľmációszabadságrő| sző|ő 2017. évi
CXII. töľvényben előírt belső adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokat.

7 .|7 .9 Elektronikus infoľmációs rendszer biztonságaert felelős
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EIIátja az áI|arĺi és önkoľmźnyzati szervek elekhonikus információbiztonságźlrő| sző|ő 20|3.
évi L. törvényben elórt, a szewezęt elektronikus infoľmációs rendszereinek biztonságával
összefüggő feladatokat.

7.l7 .|0 Kockazatkezelési felelős

Az á||amhźńartásrő| sző|ő 20|1. évi CXCV. töľvényben foglaltak a|apján a költségvetési
szeľvek belső kontrollrendszert mfüödtetnek az áIlanháztartaséľt felelős miniszter áIta|köz.
zétett módszertani ritmutatók figyelembevételével. A módszertaľl szerint a kockáaatkeze|ési
szabá|yzatban męg kell jeliilni akockáaatkeze|ésért felelős személyt, aki ellátja a Belső Kont-
roll Kézikönyvben előíľt adminisztľatív és operatív feladatokat.

1 0. l 1 Szab á|yta|ansźryi felelős

Az á||aÍnháztartasról sző|ő 20|1. évi CXCV. törvényben foglaltak alapjĺĺn a költségvetési
szeľvek belső kontľollrendszeľt múködtetnek az á|lamhá^aĺtźlsért felelős miniszter á|talköz-
zétett módszeľtani útmutatók Íigyelembevételével. A módszeľtan szerint a szabőiytalanságke.
zelési szabáIyzatban meg kell jelölni a szabźůýa|anságýezelésért felelős személyeket, aki el-
|átjaaBelső Kontroll Kézikönyvben előírt adminisztratív és operatív feladatokat.

8. A PoLGÁRMESTERI HIVATAL Álľ,ł,r,Áľos ľ.ELADAT- Es HATÁSKÖRE

8.1. A Képviselő-testiilet mfüiidésével kapcsolatban a Polgĺĺľmesteľi Hivatal
. előkészíti a helyi rendelet tervezeteket, a feladat. és hatasköľébetartoző előterjesztéseket,

a Képviselő-testiilet hatáskČirébe tartoző vźiasztÁst, kinevezést, megbizást,
. összegyÍĺjti és nyilvantaľtja az önkormźnyzatot érintő közérdekíĺ bejelentéseket, javaslato-

kat, panaszokat, valamint a Képviselő-testĹilet rendeleteit,hatźrozaÁrt és elkészíti a|ejért
hatĺľidejiihatőrozatokvégrehajtásźtrő|sző|ő jelentést,

- biztosítja a képviselő-testiileti tilések technikai és ügyviteli feltételeit, végľehajtja a KépvĹ
selő-testiilet döntéseit.

8.2. A bizottságok mrĺködésével kapcsolatban a PoleárÍnesteri Hivatal
. előkészíti a bizottságok tilésein tárgyalandó előterjesztéseket, abizottsĘok feladat- és

hatłásktiréb e taĺtoző döntéseket,
. közremíiködik a bizottságok képviselő.testiileti előterjesztéseinek előkészítésében,
- e||átja abizottsĘok ügyviteli feladatait,
- végrehajtja abizottsági döntéseket.

8.3. A nemzetiségi önkormĺánvzatolĺkal kapcsolatban
A nemzetiségi önkorményzat költségvetési tervezési, gazdźůkođasi, ellenőrzési, finanszírozár
si, adatszolgá|tatasi és besziímolási feladatainak ellátasarő| _ a nemzetiségi önkorményzat
elnökének közľemfüödésével - a vonatkoző jogszabályokban, valamint a ľeleváns helyi sza-
bályozasokban, és utasítasokban, valamint a mindenkor hatályos együttmfüiidési megállapo-
dásban foglaltak szerint a Polgáľmesteń Hivatal gondoskodik.

8.4. Az önkormányzati intézményęlĺ&el kapcsolatban
Az önkoľmányzati intézményekkel elsősorban a szakmai teľiiletrrek megfelelő tigyosztalyok,
irodĺák taľtanak ľendszeres kapcsolatot. Az önkorményzatí fenntartói feladatok végrehajüása
érdekében áltďános törvényességi, szalanai és pénziigyi, költségĺetési-gazđálkodási feliigye-
letet lát el, ezelĺkel kapcsolatosan vizsgálatokat végezhet. A feladat részétképezi a rendszeres
információáramlás biztosítása és az intézľnényekben folyó szakmai munka segítése. A felü-
gyelet és kapcsolattaĺtźs foľmái: ellenőrzés, témavizsgáLat, éľtékelés, koordináció, konzultrí-
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