
lebonyolítj a az auđitokat

lebonyolítj a az elégeđettségméréseket, és elkészíti a besziímolót

elkészíti a minőségiĺrínyítasi dokumentaciókat.

10.5 Kiizbĺztonságĺ ľeferens

Közľemfüt'dik a katasztrőfavédelemľől és ahozzákapcsolódó egyes töľvények módosításaľól
szőĺő 20|1. évi C)O(WII. törvényben megfiatźttozott, a polgĺírmester katasztrófak elleni véde-
kezésre való felkésziilési, avédekezési, a helyľeá||ítas szakmai feladataiban, valamint a rend.
védelmi és honvédelmi feladatok végrehajĹĺsában. Kapcsolatot tart a ľendvédelmi szervekkel
és egyéb tarsszervelĺkel.

10.6. Munkavédelmĺ ľefeľens

A mrrnkavédelemľől szó|ő |993. évi XCIII. törvény egyes ľendelkezéseinek végrehajtasĺáľól
sző|ő 5/|993. CXII. 26.) MĺiM ľendelet 2. melléklete szeńnt a Polgĺĺľmesteń Hivatal a III. ve-
szélyességi osztĺílyba tartozik, |étszźlma a|apjan legalább napi egy órában egy középfoku
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt köteles foglďkoztatni, aki az egészséget
nem veszé|yeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdeké.
ben, ellátja a munkavédelemľől sző|ő |993. évi XCIII. töľvény a|apjánę|őírtfeladatokat.

o elvégzi a munkavédelmi szemponfu előzetes vizsgáiatot [2l. $ (3) bekezdés];

o e|végziazidőszakos biztonsági feltilvizsgőiatot t23. $ (1) bekezdés];

o közremtĺködik a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, techno|őgia soron kí-
viili ellenőrzésében [23. $ (2) bekezdés];

o közremíiködik a mentési terv készítésében [45. $ (1) bekezdés];

o kidolgozza a megelőzési stratégia munkabiztonsági tarta\mőt [54. $ (1) bekezdésének
g) pontjal;

o közreműktidik a kockazatéľtékelés elvégzésében [54. $ (2) bekezdés], a munkavédelmi
oktatasban (55. $);

o meghaüározzaaz egyéni véđőeszkőzjuttatasa belső rendjét (56. $);

o kivizsgáIja amunkabaleseteket (6a. $);

o tészt vesz a kĹilön jogszabźiyban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített fe-
ladatok e||źúasábarl, továbbá szfüség szerinta munkaegészségíigyi feladatok teljesíté-
sében.

10.7. Esélyeryenlőségĺ ľeferens

Ellátja az esélyegyenlőségi teľv elkészítésével kapcsolatos és az abban részére megllatźrozott
fęladatokat, valamint az egyéb belső noľmákban foglalt esélyegyenlőséggel és egyenlő bá-
násmóddal kapcsolatos munkáltatói feladatokat az egyenlő bĺánĺásmódró| és az esélyegyenlő.
ség előmozdítĺísáról sző|ő2003. évi C)o(V. törvényben foglaltak alapján.

. Megvizsgálja az Esélyegyenlőségi teľv teljesülését, amelyről beszĺámolót készít
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o Előkészíti a következo idoszak.ła vonatkozó Esélyegyenlőségi tervet, egyezteti a mun-
káltatóval és a munkav áI|a|ői érdelĺJ<épviseletek&el

. Tájékoztatja a munkataľsakat a tervľől, kapcsolódó ügyekről

o A panaszfelvéte|hez,tź$ékoztatźshozfeltiletet (pl. ügyfélfogadĺĺs) binositJkezel

. Figyelemmel kíséri a kapcsolódó jogszabályokat, je|zi a változásokat a munkráltató fe.
|é

. EgyĹittmfüö dik az éľdekképviselettel az eséIyegyenlőség biaosítasra

o Részt vęszapanaszkezelésben és egyéb, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos akciókban

o Javaslatot tesz az egyenlő banásmód betartĺísa és az esélyegyenlőség elősegítése érde.
kében a munkatigyi folyamatok, a panasztéte| módjrínak szabźlyozźsőtra.

10.8. Belső adatvédelmi felelős

o Ellátja azirformźrciós önľendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20||.
évi CXII. törvényben előírt belső adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokat.

o közremfüĺidik, illetve segítséget ĺyújt az adatkezeléssel összeftiggő döntések megho-
zata|źlban, valamint az érintettek j ogainak biztosítasában;

o eltenőtzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabá|yzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági kö-
vetelményeknek a megl:ľtźsált;'

o kivizsgá|ja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén
annak megszĹintetésére hívja fe| az adatkezelőt vagy az adatfe|do|gozőt;

o elkészíti a belső adatvédelmi és adatbinonsagi szabźůyzatotl'

o vezeti a belső adatvédelmi nyilvĺíntaľtĺást;

o gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatrásáról.

10.9. Elektľonĺkus ĺnformácĺós ľendszer bĺztonságáért felelős

El|źltja az źi|aĺri és ĺinkormźnyzati szervek elekhonikus információbiztonságźtrőI sző|ő 2013.
évi L. törvényben e|ort, a szervezet elektľonikus infoľmációs ľendszeľeinek biztonságźwal
összeftiggő fęladatokat.

o gonđoskodik a szęrvezet elektronikus infoľmációs rendszereinek biztonsĘźwa| össze-
ftiggő tevékenységek jogszabályokkď való összhangiának megteľemtéséről és fenntar-
tásátő|'

o e|véEzi vagy iĺĺányítja az infoľmációbiaonsággal kapcsolatos tevékenységek tervezé-
sét,szewezését,kooľdná|asátésellenőrzését,

o előkésziti a szervezet elekhonikus infoľmációs rendszereire vonatkozó informatikai
biztonsági szab őiy zatot,

o előkészíti a szewezet elektronikus infoľmációs rendszeľeinek biztonsági osztĺílyba so.
ľolását és a szervezętbiztonsági szintbe történő besoľolását,
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o véleményezi az elektronikus infoľmációs renđszerek biztonsága szempontjából a szer.
vezet e taľgyköĺt érintő szabźůyzatait és szerződéseit,

o kapcsolatottart a hatósággď és a koľmanyzati eseménykeze|őkőzponttal.

1 0. 1 0. Ko ckáľ;atkezel és i felelős

Az éilamháztattasról szóló 20||. évi CXCV. törvényben foglaltak alapjĺĺn a költségvetési
szervek belső kontrollrendszert mfüödteürek az á||arflhá^aÍtasért felęlős miniszter áita|köz-
zétett mó dszeľtani útmutatók fi gyelembevételével.

o ĺészt vesz a szervezet egészét átfogó kockazatkezelési stratégia elkészítésében,

o tészt vesz a Kockazatkezelési Szabźůyzat elkészítésében,

o meghatĺĺľozza akockĺázattÍĺľő képesség mértékeit,

o koordinálj a akockézatkezelési folyamatok e|őirását, és betaľtásának megkövetelését,

o folyamatosan információt szolgźůtat a kockĺázatokkal kapcsolatban,

o előkészíti akockźnatokra adott válaszokkal összefüggő döntést,

C résztvesz a kockazatokra való tényleges ľeagálás megvalósítźsában,

o biztosítj a akockźzatkezeléssel kapcsolatos elszámoltathatóság feltételeit.

o mfüĺidteti akockźyatok nyilvántaľtasi és jelentési ľendszerét.

10. 1 1. Szabálytalanságĺ felelős

Az á||aĺmhźntartźsrőI sző|ő 20|1. évi CxCv. tĺirvényben foglaltak atapjan a költségvetési
szeľvek belső kontrollrendszert mfüödtetnek az áI|aĺnháztartaséľt felelős miniszteľ áIta| köz-
zétett módszeľtani útmutatók figyelembevételével.

o felügye|í aSzabá|ytataĺsźryýezelési szabályzatban előírtak betaĺtźlsélt,

o elősegíti a szabáIytalanságok megelőzését és kezelését,

. megsze w ezi a szabá|ytalarlságok megelőzését szolgźůő képzéseket,

o nyilvántaľtja a Hivata| álta| megtaľtott, a szabáLytďanságok mege|őzését szolgá|ő
munkaértekez|etekrol,toválbbkepzésekľőlszólófeljegyzéseket,

o vezeti a szabáIytalanságolĺkal kapcsolatos nyilvĺántartásokat,

o teljesíti a szabźiyzatban előirt, a vezętő éslvagy kĺilső szervek részére történő adat-
szo|gá|tatźlst és időszakos j elentéstételi kötelezettségeket,

o aszabźiyzatévenkénti feltĺlvizsgźiat4 javaslattétel akorszeľíĺsítésére.

o résztvesz a szabálýalanságok okainak kivizsgálásában,

o minősíti, rangsorolj a, csoportosítj a a fe|t.árt szabá|yta|anságokat,

o felméri avźrhatőkövetkezményeket, hatasokat,

. fi gyelemmel kíséľi az ntézkedések gyakorlati megval ósitását,

. nyomon követi moĺĺtorozza az e|tendelt jogkövetkezmények végrehajtásź,/-,

o a szabźiytalanságok ismétlődését megakadźůyoző intézkedések kidolgoztĺsában való
részvétel.
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SZMSZ. ének 4. sz. mellékleteHivatal 4. sz.

Hivata|vezetők iepvziT (l) bek. a)-e); (2) bekd) l évente

a|ięwzćl l) bek. a)-e); (2) bek.d) l évente

Jegyz6i Kabinet kabinetvezetö (1) bek. a)-c); (2) bek. d) l évente

referens, vezető iogtanácsos (l) bek. b)-e) l évente

Jogi Iroda irodavezető íl) bek. b)- e): (2) bek. d) l évente

iosi iisvintéző: ioctranácsos íl) bek. c)-e): 2 éventę

Személvĺievi Iroda irodavezetŐ (l) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

Belső Ellátási Iroda irodavezetŐ (l) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

Üsyviteli IÍoda irodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Szervezési és Képviselői Iroda iľodavezető l) bek. b)-c): (2) bek. d) l évente

Po|gáľmesteľi Kabinet

PoIp órmesteri főtanócs adó

kabinetvezetö, kabinetvezető-
helvettes l) bek. b)-c): (2) bek. d) [ évente

n olqár mesteľi főtaruźcs adó (l) bek b)-e) lévente

Vórosvezetési Ügł osadly
iigł o s z t ólyv e z e t ő, ii gl o s z t ólyv e z e-
tő helvettes (l) bek b)-c); (2) bek d) I évente

p ályázati reÍere ns, iigł i ntézc) (1) bek Đ-c) I évente

Gazdálkodási Ugyosztá|y
Ĺlgy osz1Á|yv ezető, ügyosztályve-
zető-helvettes l) bęk.b)-c): (2) bek d) l évente

ügrlintéző l) bek. a). c) 2 évente

Gazdasági Yezető 1) bek. b)-e); (2) bęk. d) l évęnte

Pénzügyi Ügyosztá|y ĺiwosztálwezető l) bęk. b)-e); (2) bek. d) l évente

conÍolling ügyintézö 1) bek. c): 2 évęnte

Költségvetési és Pénziiryi

Felĺigyeleti Iroda

irodavezptő l) bek. c)-e): (2) bek. d) l évęnte

irodavezető-helvettes t) bek. b)-c); 2 éveĺtę

ťlgliĺtézś 1) bek. c)-e) 2 éventę

pénztáros 1) bek. c) 2 évente

Számviteli és Pénzĺiryi lroda irodavezető l) bek. c)-e); (2) bek. d) l évente

irodavezető.helyettes 1) bek. b)-c): 2 éventę

Adóĺigyi hoda irodavezetö 1) bek. a): c): (2) bek. d) l évente

i rodavezető-he|vettes l) bek.a). c) 2 évente

üevintéző l) bek. a) 5 évente

Ilatósási tlwosztá|v tigyosztálwezető l) bek.a)-c): (2) bek. d) l évente

ĺisyintéző l) bek. a) 5 évente

Építésĺigyi Iľoda iľodavezető 1) bek.a)-c); (2) bek. d) l évente
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l) bek.a). c 2 évente

üwintéző ít) bek. a) 5 évente

Igazgatásí Iroda irodavezető (1) beka)-b): (2) bek. d) l évente

irodavezető.helvettes íl) bek. a). c) 2 évente

illĐtlľltéző l) bek. a) 5 évente
Anyakönyvi Iľoda

irodavezetö 1) bek.a)-b): (2) bek. d) l évente

irodavezető-helvettes (l) bek. a). c) 2 évente

ĺisvintéző íl) bek. a) 5 évente

Humánszo|gá|tatási Ügyosz-
Íá|v ĺisvosztálwezetó (I) bek.a)-b): (2) bek. d) l évente

Csďádtámogatási Iroda irodavezetö (1) bekb)-e): í2) bek' d) l évente

irodavezetö-helvettes (l) bek.c)-e) 2 évente

tnlintéző (l) bek.d)-e); 2 évęnte

Humánkapcsolati Iroda iľodavezető (l) bek.a)-e): (2) bek. d) l évente

irodavezető.helvettes íl) bek. a). c) 2 évęntę

ügyintéző íl) bek.a). d)-e): 2 évente

Belső E||enőrzési Iroda irodavezetŐ (l) bek.b)-e); (2) bęk. d) l évente

irodavezető.helvettes (l) bek. b)-e) 1 évente

belsó ellenőr (l) bek.ble) l évęnte

F.őépítész (1) bek. b)-c); (2) bek. d) l évente

Városéoítészeti Iroda irodavezetö (l) bek. b)-c); (2) bek d) t évente
Közterü let-fe| ügye|eti Ugyosz-
ŕá|v üsvosztálwezető l) bek.b)-c): (2) bek. d) I évente

KĎzisazsatÁsi lroda irodavezető 1) bek' b)-c): í2) bek. d) l évente

referens l) bęk. b)-c); (2) bek. d) 1 évente

üsvintéző l) bek.a). c): 2 évęnte

Rendészeti lroda irodavezető íl) bek' b)-c): í2) bek. d) l évente

közterü|et-fe|iiwe|ő (l) bek.a), c); 2 évęntę

szoIsálat-iránvító l) bek.a). c): 2 éventę

segédfe|ücyelő íl) bek.a). c): 2 évente

Varyonnyilatkozat.téte|ĺe kötelezętt továbbá a Vnytv. 3.$ (l) bekezdés c) pontja alapjĄ munkakörének megĺlevezésétól
ftiggetleniil az aköz.iszt|łiselő, aki a Budapest Józsefrárosi Önkoľmányzatnalq a PolgáÍmęsteri Hivatalnak és a helyi
nemzetiségi önkormányzatoknak a kötelezettségvállďássď, utalványozással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel és teljesítés-
igazolássď kapcsolatos eljárási rendjéľöl szó|ó |ĺ20|3' (I.l7.)sámú polgármesteri-jegyzői eg1uttes utasítás szerint köte-
lezetségvállďásra ésĺvagy utalványozásra és/vagy érvényesítésľe ésĺvagy elleqiegyzésre és/vagy teljesítésigazolásra
felhatalmazást kap.
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Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testütetének

... ....ĺ2016, (x[.. .....) tinkoľmányzati ľendelete

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkormányzat2017, évi költségvetésľől

Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi onkormányzat Képviselő-testiilete az Alaptörvény 32'

cikt (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptiirvény 32' cikk (l)
bekezdés f1 pontjában meghatározott feladatköľében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő tisszege, a hiány és többlet méľtéke

1. s (1) A rendelet hatá|ya a képviselő-testiiletľe és annak szerveire (polgármester, képviselő-tęstĺilet
bizottságai, polgármesteri hivatal, jegyzó), az önkoľmányzat költségvetési szerveire és gazdasági

társaságaira terjed ki.

(2) E rendelet a|ka|mazélsában:

a) költségvetési szerv: a Polgáľmestęri Hivatal, az önkormźtnyzat źůta| a|apitott és irányított

költségvetési szeľv,
b) gazdasági társaság: az önkormányzatta| kötött közszolgáltatási szerzódés alapján közfeladatot lát

el és önkoľmányzati tulajdonban áll,
c) kisösszegÍĺ szolgáltatás és készletbeszerzés: az a szo|gáitatás, készletbeszeľzés, amelynek

értéV,hatána 100 e Ft.

2. s (1) A képviselő-testiilet az önkormányzat2077. évi költségvetésének

kĺĺltségvetési bevételi főösszegét 17,049'2I5 ezer Ft-ban,

kĺiltségvetési kiadási főösszegét |8'228.896 ezer Ft-ban,

ťlnanszírozási műveletek egyenlegét | .|79.68I ezeľ Ft-ban

állapítja meg'

(2) az (1) bekezdésben meghattrozott bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési

költségvetés

bevételi főösszegét 1'4.900.440 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 15.6|4.074 ezer Ft-ban,

ťlĺanszirozźtsi műveletek egyenlegét 713 ,634 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) az (l) bekezdésben meghattrozott bevételi és kiadási főösszegeken belül a felha|mozási

költségvetés

bevételi fiiösszegét f .148'775 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 2.614,822 ezer Ft-ban,

ťlnanszítozási műveletek egyenlegét 466'047 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. s A költségvetés címľendjét az 1' mellék|ettarta|mazza.

2. Az önkoľmányzat bevételei és kiadásai

4. s (1) A bevételi és kiadási e|óirźnyzatok megbontását címrend szeľint, közgazdasttgi jelleg szerinti
tagolásban, kötelező, önként vállalt, állami (ä||arrńgazgatási) feladatokľa a 2. melléklet tarta|mazza.

(2) Az e|őzo évi költségvetési maradványok e|őitźnyzatźtt feladatonként a 3. melléklettarta|mazza.
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(3) Az európai uniós forľasból és az azok'hozrendelt önkormányzati fonásból, e|óző évi költségvetési
maradványból finanszírozoff pľogľamok, projektek e|őirźnyzatźú a 4. melléklet tarta|mazza,

(4) A miĺködési cél és általános tartalékok, a felhalmozási céItartalékok előirányzatźń kóte|ező és

önként vźi|a|t feladatok szerinti bont.ásban, és a taľtalékok elóiľányzatźtnak átcsoportosításźra
vonatkozó hatáskörĺjket az 5, melléklet tarta|maz'z'a,

(5) Az önkormźnyzat beruházási e|őkányzatait feladatonként, a felújítási előiĺányzatait cé|orlként, a
felhalmozási célú támogatások kiadási e|őirényzatait címrend szerint, ezen belül kötelező, önként
vállalt, állami (ál|amigazgatási) feladatok szerinti bonüásban a 6. melléklęttarta|maz'z.a,

(6) Az önkoľmányzati törzsvagyon karbantaľŁási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadrási

e|őirźnyzatait kötelező, önként vállalt, állami (ti|amigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7.

melléklet tafta|mazza.

(7) Az uz|eti vagyonnal kapcsolatos fęladatok bevételi és kiadási e|őirźnyzatainak részletezését
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. melléklettarta|mazza.

(8) A projektek bevételi és kiadási e|őlrźnyzatait kötelező és onként vállalt feladatok szerinti
bontĺásban a 9 -I I, melléklet taľta|mazza.

(9) A költségvetési szervek engedélyezett |étszźtmáÍ, foglalkoztatási jogviszonyuk, kötelező, önként
vállalt, állami (ti|amigazgatási) feladatok szeľinti bontásban, és az önkormźnyzati közfoglalkoztatas
létszámkeretét a 12, melléklet tarta|mazza.

(10) A költségvetési szervek céljellegiĺ kiadási e|őirányzatait címrend szerint a 13. melléklet
tartalmazza.

(1 1) Az önkormányzat zźro|t kiadási e|óirányzatait feladatonként a 14' melléklet tarta|mazza'

3. A2017. évi kiiltségvetés végľehajtási szabályai

5. s (1) Az ĺinkoľmtnyzat költségvetésének végrehajtásáért a polgáľmester, a költségvetési szeľv
ktiltségvetésének végrehajtéLsźLért a szęry vezetóje, az onkormányzat könywezetéséve| kapcsolatos
feladatok e||átźsáért a jegyzo, a költségvetési szerv könywezetésével kapcsolatos feladatok e|látásáéľt

a Szerv vezetője a felelős.

(2) Az <inkoľmányzat és a költségvetési szeľvek az elemi kö|tségvetésüket az e rendelet
mellékleteiben meghatáľozott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármesteľ hagy jóvá.

(3) Az önkormźnyzat és a költségvetési szeľvek a költségvetésiikben jóváhagyott előirtnyzatta| e

rendeletben fo glalt e l őírások fi gye lembevételévę l önállóan rendelkemek.

6. s (l) A költségvetési szervek, a gazdasági taľsaságok kötelesek az e|oirt bevételek, valamint a

kö|tségvetésben tervezett költségvetési bevételęk beszedésére, jogosultak a ťlnanszirozási bevételek
teljesítésére, továbbá jogosultak a jóváhagyott kiadási e|oitźtĺyzatok terhére a kiadások teljesítéséľe az
e rendeletben, a jogszabályokban és a képviselő-testiileti, vagy bizottsági hatánozatokban foglaltak
szerint.

(2) A költségvetési szeľv az a|apítő okiratában meghatźlrozott közfeladat e||źttźsára és a szakmai
alaptevékenységére hasznáihatja felr az e rendeletben megállapított irrányító szęrvi támogatásként
folyósított támogatást és a tevékenységhez kapcsolódó bevételi e|őfuényzatokat,

(3) A költségvetési szeľv, a gazdasági tiársaság a költségvetési év kiadási elóirányzatainak terhére

kötelezettséget csak ligy vállalhat, ha annak pénzüryi teljesítése f0I7. december 31-ig, de legkésőbb
kĺjvetkező év jrinius 30-ig, a projektek esetén legkésőbb a pľojekt megvalósításának napjáig
megtöľténik. Kötelezettség kizźrő|ag a jővźthagyott e|óiľányzat szabad maradvźnyźnak terhére
vállalható.

(4) A kiadásokat a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kell teljesíteni, a
kötelezettségvállalásokban a kiťlzetés ütemét a bevételek teljesítési üteméhez ke|| igazitani, A
jőváhagyott kiadási előirányzatok, amennyiben a tervęzett bevételek nem folynak be, nem

.z
'łi,

'1 
.-.,/

ir" /
A A--.O /./ĺ|'l +



teljesÍthetők . A tervezett bevételek elmaradása nem vonj a automatikus an maga uttn az önkoľmányzati
támogatás növekedését.

(5) A bevételi e|őlrźnyzatok a (6)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével kiz,źrő|ag azok tulteljesítése
esetén növelhetők és a költséwetési bevételek tervezettől történő elmaľadása esetén azokat
csökkenteni kell.

(6) A bevételi e|őirényzatot a költségvetés módosításĺáľa vonatkozó hatáskörök figyelembęvételével
módosítani kell. ha az adotí költségvetési bevételre vonatkozó jogszabályi előírłások év közben
vźl|toznak, vagy jogszabźůy,vagy azirźnyítő szerv további feladatot hatźtrozmeg,

(7) Az egységes rovatrend B1' Miĺködési célri tĺámogatások źilamháztartáson belü|ĺől, 82.
Felhalmozási célú támogatások ěů|amháztartáson beliilről, 86. Míĺködési célú áBĺett pénzeszközök és
B7. Felhalmozási célú źfiłett pénzeszközök rovatokon megtervezett bevételi e|őirźnyzatok a
költségvetési évben meghatźtrozott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekke| abban az
esetben is megnövelhetők, ha a bevéte|i e|őirétnyzatok még nem teljesültek tul, és ha az adott cél a
költségvetési év bevétęli e|őirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető'

(8) Az önkormányzat, a költségvetési szeľvek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk,
tevékenységük során kötelesek a gazdasáęosság, a hatékonyság, az eredményesség és a
szabá|yszeríiség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási, ezen
belül a kiemelt e|oirányzatok betaľtásával. A költségvetési szerv saját hatáskörében jogszabźiy a|apjźn
végľehajtott költségvetési e|óirźlnyzat módosítása és átcsopoľtosítása csak abban az esetben hajtható
végľe, ha az a kötelező feladatellátást, működést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem
veszé|yezteti.

(9) Az önkoľmányzat, a költségvetési szeľvek, a gazdasági tĺáľsaságok a jóváhagyott bevéte|ek
beérkezésének és a kiadások teljesítésének Ĺitemezésére havi bontásban éves likviditási teľvet
kötelesek készítęni, melyet havonta feltil kell vizsgálni és azokat a polgármesterhagyja jővá,

7. s A Polgármesteri Hivatalnál ellátott hatósági (źil|amigazgatási) feladatokkal, valamint a közterület-
felĹigyeleti tevékenységgel, keľékbilincseléssel kapcsolatos bevételek a Polgáľmesteľi Hivatal
bevételét képezik.

8. s (l) A költségvetési szervek - a Józsefuĺírosi Szent Kozma Egészségügyi Központ és a
Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigényléséből befolyt bevételeiket nem használhadák
fe|, azok a f0I7. évi költségvetési maradvźny e|szźlmo|ásánál, vagy a képviselő-testiilet év közbeni
döntésével elvonásra kerülnek'

(2) A költségvetési szervek a jővźhagyott kiadási e|oirźnyzataik terhéľe elsődlegesen a
jogszabályokban meghattrozott kötelező illetmények kiťlzetését követĺÍen a koztizemi díjakat,
valamint az e||źúottak étkeztetési költségeit, az e||átottakjuttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek az erységes rovatľend Kl 10l. Töľvény szerinti illetmények, munkabérek
rovat eredęti e|óirźnyzatának és annak jráľulékainak megtakaľítĺísa terhéľe a polgármester engedélye
né|kül:
a) üres álláshely, valamint taľtós betegállomany miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, ttilőrát,
b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett idoszat'ra jráró kötelező

illetményt, szabadságmegváltĺíst, végkielégítést,
c) az évkozben felmerülő és az eredeti költségvetésben ĺem tervezett GYES-ről, GYED-ről

visszatérő alkalmazott szabadságának kivétęle miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
d) az évközben felmerülő és az eľedeti költségvetésben nem tervezett jubileumi és hiĺségjutalmat,
e) az a|kalmazott betegsége idejéľe az őt megillető juttatást - betegszabadság és tźppénz-

hozzájáĺu|źs -,

flamunkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrende|ttűlőrźLt,
g) az a|apítő okirat szerinti közfeladat ellátásrának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges,

kizárőlag külső személy részére megbizási dijat
fizethetnek ki.
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(4) A Polgáľmesteri Hivata|vezetője:

a) rendkívüli, célhoz kötött feladatot áů|apíthat meg a fogla|koztatottak részére (célfeladat) -
különösen anyakönyvezetók, éjszakai ellenőrzés, projektek végrehajtása, katasztrőfa miatti ügyelet,
hátralékbehajtás, egyéb -, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatttst hatarozhat meg, melynek
e|őirźnyzatéi a Polgáľmesteri Hivatal jóváhagyott költségvetésetartalmaz.z'a,

b) előre meghatáľozott feltételek szerint közszolgáiati fe|adatát kiemelkedően teljesítő
közisztviselőt _ teljesítményéľtékelés a|apján _ teljesítményösztönző juttatásban részesítheti a
személyi juttatásokelőlĺányzataévközimegfakaritálsánakterhéľe.

(5) Az e rendeletben meghatátrozottakon kívül a költségvetési szervek noľmatív jutalom és céljuttatĺás
kifizetéséről a polgáľmester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakaľítĺásából a
költségvetési fędezet biztosított és a sztikséges előirányzat módosítás megtöľtént.

(6) A költségvetési szervek bérmegtakarítĺásából nem fedezett normatív juta|om és céljuttatás
kifizetéséről a polgármester javaslatáľa a Képvise|ő-testtilet dönt.

(7) A bérmegtakarításból nem fedezett és a költségvetési szerv költségvetésében nem tervezett, de
jogszabály szerinti jubileumi jutalom és a külön helyi szabályzat a|apjźn fizetendő hűségjutalom
kifizetésének költségvetési fedezetéről költségvetés módosítással egyidejűleg az áůta|źnos taľtalék
terhére źúruházoÍt hatáskörben a po|gármesteľ dönt figyelemmel e rendelęt 22, s 0) bekezdés d)
pontjában foglaltakľa.

(8) A kĺiltségvetési szęrveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet
több az egységes ľovatrend K1101' Törvény szerinti illetmények, munkabéľek rovat éves eredeti
e|őir źny zatának L 5 %o - źnźi.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatĺások e|őirényzatétnak átmeneti megfakaritétsa terhére taľtós
kötelezettséget nem vállalhat.

9. s (l) Az önkormtnyzat és a kö|tségvetési szervek szabad és feladattal terhelt maradvőnyát a
képviselő-testtilet hagyja jóvá. A szabad költségvetési maradvány felhasználásáról a képviselő-testiilet
dönt

(2) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek a2016, évi költségvetési maradvźnyt a maľadviány
jővát|lagyása e|őtt kizźrőlrag a 20|6, évben vállalt köte|ezettségekből źúhtlződő kiťlzetésekľe,
feladatokra fordíthatják, kivéve a projekteket, melyek esetében a projektre jóváhagyott elóirányzatok
erejéig hasznźůhatják fęl. Ettől eltérően a képviselĺí-testiilet kü|ön dönt.

10. $ A költségvetési szerv engedélyezett |étszáma nem léphető tul, annak módosítasáľő| kizálrőlag a
képviselő-testi'ilet dönt.

11. s A költségvetési szęľvek a céljellegiĺ e|őirányzatokatkizźtrő|ag a jővźthagyott célĺa hasznźihatjź.1ľ.
fel, a céltól eltéľő felhasrnźńásrő| a képviselő-testtilet dönt' A költségvetési szerv köteles a céljellegiĺ
e|őirźnyzatokľól és azok felhaszrźL|áľ,źlÍő| számvitelileg olyan elkiilönített nyi|vántartást vezetni, amely
biztosítja az e|szźlmo|źst és az ellenőrzést.

12. $ A zárolt e|őlrányzatok a polgármester döntéséig nem hasmálhatók fel' A polgármesteľ döntését
megelőzően a Polgármesteľi Hivatal gazdasági vezetője nyilatkozik arról, hogy a záro|t e|őitźnyzatok
felhasználása az önkoľmányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátrását és költségvetését nem
veszé|yezteti. A polgáľmester év közben az onkormányzat költségvetési egyensúlyának megfartása
érdekében a jőváhagyott kiadási e|őiľátnyzatok köZÍil zálrolhat.

13. $ (1) Az ĺinkoľmányzat nevében a polgármesteľ, a koltségvetési szerv nevében a költségvetési
szerv vezetóje, a közszolgéútatźsi szerződés keľetében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasźąi
taľsaság vezetője képviselő-testtileti döntés nélkül kizénőlrag o|yan pá|yánatot nyújthat be, mely a
Képviselő-testtilet és Szervei Szervęzeti és Működési Szabéůyzatáról szőlő önkormányzati
rendeletben, az a|apltő okiľatban, aközszo|gálltatźsi szeruődésben meghatározott közfeladat és szakmai
alapevékenység ellátásra iľányul, és kĺiltségvetési éven tuli taľtós kötelezęttségvállalással nem jiáľ, és
nem igényel önľészt, és nem utófinanszírozott.
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(2) A képviselő-testiileti döntést nem igénylő pá|yźzat esetében a költségvetési szervek vezetói, a
gazdasági társaságok vezetoi _ közszo|gźlltatási szerzódés kerętében ellátandó feladatok esetében - a
polgármesteľelőzetes jóvźůlagyźsźwal'ptůyźvhatnak'

(3) Az(1) bekezdés szerinti pźiyźaatitámogatás kizárő|agapźiyéaatmegvalósítására foľdítható.

14. s (1) Az ĺinkormányzat és a költségvetési szervek kiadási e|őirźnyzatai e|őirźnyzat-módosítrás
nélktil csak olyan esetben léphetők tul, melyeket jogerĺís bírósági ítéletek, ellenőrző szervek
hatźrozatai szerinti kötelezettségek teljesítése' vagy jogszabályban megá|lapított üámogatásra, ellátásra
vonatkozó jogosultság,vagypá|yźľ;atitátmogatźlsokfelhasználásaeľędményezett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a polgármester, a költségvetési szerv vezetője
köteles intézkedni a költségvetési előirźnyzat módosítása, átcsopoľtosítása tárgyźtban, vagy
kezdeményezni a költségvetési előirányzat azonna|i módosítását, átcsopoľtosítĺását.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt kifizetéseket követően a gazdasági tźtrsasźę vezetoje köteles
kezdeményezni a költségvetési e|óirányzatĺkompenzáció/költségtérítés azonnali módosítását,
átcsoportosítását.

15. $ Táľgyéven tuli ťrzetési kötelezettséget a képviselő-testtilet - kivéve a jogszabźiyon, bírósági,
źú|amigazgatási jogerős döntésen alapuĺó kötelezettségeket - vállalhat, és csak oly ménékben,Ilaazaz
esedékességkoľ a közfeladat ę||átásának finanszíroziásái és a vállalt kötelezettségek teljesítését nem
veszé|yezteti,

16. s (1) A bevételi e|óirányzatok teljesítésének elmaľadásaról és annak okairól a köItségvetési
szęrvek vezetói, a jegyző, a gazdaséęi társaságok vezetói kötelesek negyedévenként a
Yźrosgazdá"lkodási és Pénzüryi Bizottságot táĄékoztatni. A bizottság szükség ęsetén javaslatot tehet a
képviselő-testtiletnek a költségvetés csökkentésre, vagy az e|óirányzatok összegének mérséklésére,
vagy törlésére' vagJ zźlro|ásźra'

(2) A költségvetési szervek vezetói, a jegyző, a gazdasźęi társaságok vęzetői kötelesek negyedévente
a 30 napon tuli, lejáľt esedékességű elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulasaľól a
Yárosgazdźllkodási és a Pénzügyi Bizottságot tźĄékoztatĺli' A bizottság szĺikség esetén a képviselő-
testületnek javaslatot tesz a taĺtozás rendezésére.

(3) A költségvetési szeľvek vezetoi, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60
napon tuli, lejárt esedékességiĺ követelésállományról, annak okáról, alakulásáľól aYźrosgazđálkodási
és a Pénzügyi Bizottságot táljékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testiiletnek javaslatot
tesz a behajtas érdekében'

(4) A költségvetés I. féléves teljesítéséľől a polgármester szeptembeľ 30. napjáig íľásban tá!ékoztatja
a Képviselő-testiiletet.

t7. s (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

polgáľmester
alpolgármesteľ

(2) Az (I) bekezdés szeľinti keret elsősoľban a tisztség e|lźúźsálhoz, a döntéshozatal elősegítéséhez
szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazäsźra, továbbá önkoľmányzati érdekek
figyelembevételével ajogszabályi előírások betaľtásával szabadon fęlhasználható'

18. s (1) A költségvetési szervek engedélyezett|étszźtmźn belii| foglalkoztatoÍlakf0|7 ' évi cafetéria-
juttatásának éves összege, mely magźlban foglalja a juttatĺást teľhelő közteľheket:

a) a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetén 200 eFtJév/fő,
b) a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény hatá|ya a|á és a munka

törvénykönyvéről szóló f012, évi. I. törvény batá|ya a|á tartoző költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak esetén 17 5 e Ft/ év lfo,

(2) A Józsefrárosi Szent Konna Egészségügyi Központ által foglalkoztatottak 201'7. évi cafetéria-
juttatásának éves összegét a jogszabályban meghatétrozott keretęk között, a költségvetési szerv
vezetője źi|apítja meg a saját működési és oEP támogatási bevételeinek teľhére.

2.000 e Ft,
800 e Ft/fő.
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19. s A kiadások készpénzben töľténő teljesítésére a kĺivetkezó esetekben keriilhet sor, ťtgyelemmel
az önkormányzat, aköltségvetési szervek pénzkeze|ési szabźiyzatában meghattrozott összeghatáľra, és

a készpénzkimé|ó fizetési módok előnyben ľészesítésének követelményére:

1. egységes rovatrend K31. Készletbeszerués ľovaton elszámolandó kisösszegĺĺ kiadások,
2. egységes rovatľend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. lnfoľmatikai eszközök

beszetzése, létesítése és a K64. Egyéb tźrgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain
elszámolandó kiséľtékű immateriális javak, tárgyi eszközbeszerzéséľe irányuló kiadĺások,

3. egységes rovatrend K33. Szolgéútatási kiadások rovaton elszámolandó kisösszegű szolgźitatäsi
kiadások,

4' az a|ka|mazottak egységes ľovatrend Kl10l. Töľvény szerinti illetmények munkabérek rovaton

elszámolandó kiadásokon kívüli személyi juttattsai, hó közi kifizetések és a Kl2. KĹilső személyi
juttatások rovaton elszámolandó kiadások, amennyiben az &intett munkavállaló kérése a|apjźn a

költségvetési szerv pénzkezelési szabáiyzatźhan eÍTe felhatalmazott személy a kifizetést
engedélyezi.

5. belfijldi, külftldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjak, egyéb kifizetések,
6. pźiyázatok végrehajtasa során felmerülő, átutalással nem teljesíthető kiadások,
7 . reprezeĺtációs kiadások,
8. az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
9. az 1.-7. pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódőan az egységes rovatľend K35l' Működési célú

előzetesen felszámított á|talános forgalmi adó és aK67. Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

l0.az 1.-8. pont szerinti kiadásokra aza|ka|mazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

l 1'ťlzetési előleg,
1 2. ellátottak pénzbeli juttatásai,
13.téľítési díj visszafizetések,
I 4.közfo g|alkoztatásban résztvevők bére'
1 5 . Mt. hatá|y a a|á tarto zők r észét e béľ kifizeté s kére lęm a|apj źn'

4. Adósságot keletkeztető ügyletekkel és Íinanszíľozási célú mííveletekkel kapcsolatos
szabályok és hatáskłĺľtik

20. $ (1) Az önkormányzat könywizsgálójának elĺĺzetesen kikért íľásos véleményének ismeretében

és a Magyarorszźtg gazdasági stabilitásáÍól szóló 20I|. év CXCIV' töľvényben meghatźnozott

engedé|yezési eljaľás szabéiyainak betartása mellett a képviselő-testtilet dönt - külön jogszabá|yban

meghatározottak ťlgyelembe vételéve| - az önkoľmányzat és az önkormányzat 100%-os vagy többségi

tulajdonában á||ő gazdasági táľsaságok adósságot keletkeztető jogĹigyletének elfogadrásáľól, annak

futamidejéről, visszafizetésének és kamatának, költségének fedęzetéľől.

(2) A képviselő-testiilet dĺjnt - a közbeszerzési e|jáľ:źs lefolytaĹását követően - aYárosgazdálkodási
és Pénztigyi Bizottság javaslata alapján a hitelező hitelintézetľől.

(3) A képviselő-testiilet dont az önkormányzatnál bankgarancia igénybevételéľől, kezesség és

garuĺciavá|lalasról, váltó vagy köwény kibocsátásárő|, azok feltételeiről, céljáról, mértékéről és

fedezetéró|.

(4) A képviselő-testiilet csak olyan méľtékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki véitőt vagy kötvéný,
vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezességet, garanciźlt, amely a köte|ezettségvállalás

időpontjában ismert feltétęlek mellett, az esedékességkor a közfe|adat e||źttásźt és a fęlvállalt
kötelezettségek teljesítését nem veszé|y ezteti.

(5) Az éúmenetileg szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből szźtrmaző hozzájárulrások és

támogatások kivételével _ bármely belfi'ldi hitelintézetné| źůlramillag garantá|t éľtékpapír vźsźtr|ásźra
fordíthatók, vagy betétként lekothetők'

(6) A képviselő-testtilet az (5) bekezdés szerinti befektetés vagy lekötés maximális időtartamźú lf
hónapban hatźr o zza me g.
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(7) A kĺiltségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat
el, bankgaranciát nęm vehet igénybe, és kezességet, gaľanciát nem vállalhat.

(8) A költségvetési szervek, gazdasági tĺáľsaságok a közszolgźtĺtatási szerződés keretében juttatott
kompenzációt/költségtérítést likviditásuk fenntartĺása mellett a fizetési számlájukon lévő átmenetileg
szabad pénzeszkozeiket kizárólag betétként és kizárő|ag a fizetésí szźm|źlhoz kapcsolódó alszźtm|án
köthetik le.

5. Támogatásotadományokszabályai

21. $ (1) Az ĺinkoľmányzat részére juttatott adományok, közérdekű felajanlrások, elkülönített
elszámolás mellętt kizźtróllag ana a cé|ra használhatók fel, amelyre azt az adomtnyozőjuttatta.

(2) Az Önkormányzat, a költségvetési szervek pénzbeli adományokat, 1.000,0 e Ft feletti
természetbeni adományokat, valamint érté|r'határtől ftiggetleniil olyan adományokat, amelyek
fenntaľtása, vagy felhasznźůása költségvetési fonast igényel, kizźrő|ag a képviselő-testiilet előzetes
engedélyével fogadhatnak el.

(3) A LÉLEK-Pľogramot éľintő valamennyi adomány elfogadáséra a polgármester jogosult, azzal,
hogy a tartós fenntaľtási kötelezettséggel járó teľmészętbeni adományok elfogadásaľa a Képviselő-
testület jogosult.

(4) Jogszabályban nem szabźiyozott támogatás - kivévę a szociális ellátrás körében adott támogatást -
kizźről.ag meghatźtrozott célra, elszámolási kötelezettséggel adható.

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

(6) A tĺámogatások jogszabályséľtő vagy nem rendeltetésszeru fe|használása esetén a felhasználót
visszafizetési köte|ezettség terheli, amelynek érdekében az adományozó köteles eljáľni.

6. Atruházotthatásköľök

22. $ (1) A polgármesteľ dönt:
a) a központi költségvetésből sztrmaző támogatások, pótelőirányzatok lebontasáľő| és ęzze|

összefiiggő költségvetés módosításáľól éľtékhataľ nélkül, mely kiteľjed|let az onkormányzat és a
költségvetési szervek bevéte|i és kiadásai e|őirźnyzatainak módosítására, mely érintheti a költségvetési
szery finanszírozási bevételi e|őfuányzatźú, az cinkoľmányzatťlnanszírozttsi kiadásai e|okźłnyzatźiis,
b) ahe|yi önkormányzatok tita|ános műkodéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó támogatások,

kiegészítő költségvetési támogatások igényléséľől, lemondásáľól éľtékhatár nélkül és az ezze|
<isszefi'iggő költségvetés módosítiásáról, mely kiterjedhet az onkormányzat és a költségvetési szervek
bevételi és kiadásai e|őirttnyzatainak módositźlsźra, mely érintheti a költségvetési szerv ťlnanszítozási
bevételi e|oirźnyzatźú és az önkoľmányzat ťlnanszírozźtsi kiadásai e|őirányzatź"ŕ is az irźnyító szeľvi
támo gatźs tekintetéb en,
c) az önkoľmányzat ktĺltségvetésében az egyéb működési célú támogatások bevételei

á||amhźnartáson beltilrő|, az egyéb felhalmozási célú támogatások źúlrafihź.ztaÍtźlson belülľől, az egyéb
működési célú áwett pénzeszközök és az egyéb felhalmozási céllit źtvettpénzeszközök_ az alapítványi
támogatás kivételével - rovatokon elszámolt többletbevételek miatti költségvetési módosítĺásról, és a
tźtmogatás céljának megfelelő kiadási e|óirźtnyzatok módosításĺáľól döntésenként 5'000,0 e Ft
érték'hatálrig, mely kiteťedhet a finanszírozási bevételek és kiadások e|őirźnyzatára is az irányító szeľvi
támo gatźs tekintetében,
d) amllködési általános taľtalék e|őirttnyzatról történő e|oirźtnyzat átcsopoľtosításľól egyedi 10.000,0

e Ft összeghatárig, azza| a feltétellel, hogy az általános tarta|ék módosított e|oirźnyzata 20.000,0 e Ft
összeg alá nem csökkenhet, a módosítás, átcsopoľtosítas érintheti a finanszirozźsi bevételi, kiadási
e|őirányzatokat az irátnyítő szervi támogatás tekintetében és a költségvetési szeľv kĺiltségvetésének
módosítását is, azza| a feltétellel, hogy a módosítás a következő évekĺe előzetes kötelezettségvállalást
nem jelenthet,
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e) az önkotmányzat ťlnanszíroztlsi kiadrásain belüli előirányzat átcsopoľtosítĺásról, ha a költségvetési
szeľv saját hatask<irben módosítja a jóvĺáhagyott irányítőszervi támogatásként folyósított támogatások
e|óirźnyzatát,
fl az i) pontban foglaltak figyelembevételével az önkormányzat koltségvetésében a feladattal nem

terhelt szabad kiadĺási előlrátnyzatok közötti átcsopoľtosításľól éľtékhaüár nélkül, mely lehet címek
közötti, és a címen beliil kieme|t e|oirányzatok közötti, és a kiemelt e|óirźnyzaton belüli rovatok
közötti e|őirttnyzat átcsoportosítźs, azza|, hogy a kĺjtelező feladatellátást az tficsoportosítás nem
veszé|yezteti,

Đ a h) pontban megjlatźrozottak figyelembe vételével e rendelet 5. mel|ékĺetében meghatźrozott
céltaľtalékok e|őirźnyzatźnak a jőváhagyott célnak megfelelő átcsopoľtosítźsźtrő| értékJ;ratár nélkül, a
módosítás, átcsopoľtosítás éľintheti a ťnanszírozási bevételi, kiadási e|óirétnyzatokat az irányító szervi
támogatás tekintetében és a k<jltségvetési szerv költségvetésének módosítását is, valamint az
źůl'amhźtnaĺtason belüli és az á||amháztartáson kívüli forľás ätadásénal kapcsolatos előirányzat
módosítást - az alapitvźtny fonĺĺs átadásának kivételével _ érték&atźtr nélkül,

h) a d) és f) pontokban foglalt e|őirźnyzat átcsoportosítas érintheti az źů|amhánartáson beltilľe vagy
kívülre működési vagy felhalmozási célú támogatások e|őirátnyzatźfi is egyedi 5.000,0 e Ft-ig, a
gazdasági táľsaságok közszo|gźůtattsi szerződésének módosítĺása esetében egyedi 10.000,0 e Ft-ig,
t) az e rendeletben szeľeplő felújítĺási' beruhrázási feladatokon kíviil további beruházási, felújítási

feladatok beemeléséľől a költségvetésbe az általános tarta|ékterhére, vagy a meglévő feladatok közötti
e|oirźnyzat átcsopoľtosításról egyedi 10.000 e Ft éľtékhatárig.

(2) A polgáľmesteľ az (1) és (4) bekęzdésbęn meghatźtrozott e|őirźnyzat módosításokat,
átcsopoľtosításokat - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet kovető hónap
utolsó napjtig, de legkésőbb az éves koltségvetési beszámolő e|készítésének határidejéig a
költségvetési rendelet módosítása cé|jźlbő| a képviselő-testiilet e|é tedeszti, és ezze| az źúruhź'z;ott
hataskörben hozott dĺintésekľől történő beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz.

(3) A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséľől (államilag
garantá|t éľtékpapír vásáľlása, beváltasa), vagy lekötéséről (pénzeszkozök betétként va|ó elhelyezése
és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 mi|lió Ft éľtékben a 20. $ (5)-(6) bękezdésében foglalt
szabályok betaľtásával. A pénzeszközök betétként töľténő lekötése esetén a ťlzetési szźtmlrźú vezető
hitelintézeten kívül még további, legalább négy hitelintézet aján|ata a|apján dtint. Az ajźn|atokat a
befektetés éľtéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekéľni. A bęfektetések és betétként
töľténő lekötések jogszerűségét a jegyző és az źtmęnetileg szabad pénzeszköz befektetését vagy
lektĺthetőségét a gazdasźlgi vezető jogosult vizsgálni.

(4) A polgáľmester dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez kapcsolódó
ťlnanszíroztsi kiadási és bevétęli e|óirányzatok módosításáról éľtékhatáľ nélkiil'

(5) A polgármestet azon köznevelési, közművelődési, szociális, gyeľmekvédelmi szakmai
feladatellátásra vonatkoző pźůyźľatok esetében, amelyek önrészt és előfinanszirozást nem igényelnek,
több éves, vagy taľtós kötelezettségvá|lalassal nem jáľnak, és a pźiyánat benyújtásĺáľa az
önkoľmányzat, vagy a költségvetési szęrv jogosult, a pźúyázat benyújtrásához szükséges fenntaľtói
nyi|atkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás a|áírásźra képviselő-testÍileti dontés nélkül is
jogosult.

23. s A Yétrosgazdálkodási és Pénzugyi Bizottság az önkoľmányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeinek befektetéséľől (államilag garanttút értékpapír vásĺáľlása, beválüása), vagy lekötéséľől
(pénzeszkozök betétként való elhelyezése és visszavonása) dönt maximum egyedi 500 millió Ft feletti
éľtékben a 20. $ (5)-(6) bekezdésében foglalt szabá|yok betarttstxa|' A pénzeszközők betétként
töľténő lekötése esetén a fizetési szám|źú vezeto hitelintézeten kívĹi| még további, legalább négy
hitelintézet ajtn|ata a|apján dönt. Az ajránlatokat a befektetés éľtéknapjának és futamidejének
megjelölésével kell bekéľni. A befektetések és betétként történő lekötések jogszeriíségét a jegyzó és az
átmenetileg szabad pénzeszkőz befektetését vagy leköthetőségét a gazdaséryi vezető jogosult vizsgálni.

24. s(l)Aköltségvetésiszervvezetójea(2)-(3) bekezdésben,a6.$ (9)bekezdésében,a9. $ésa l1.
$-ban foglaltak figyelembe vételével saját hatáskörben a 368120|1. (XII.31.) Korm' rendeletben
me ghatźr o zottak szeľint :
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a) a f2' s (1) bekezdés a), b), d) és g) pontjaiban foglalt polgármesteri hatásköľben végľehajtott
e|óirźnyzat módosítások, átcsopoľtosítások esetében módosíthatj a az intézsnény költségvetését,

b) a meghatttrozott cé|ra źlt,łętt pénzeszközökkel módosithatja a jóvĺáhagyott bevételi és kiadasi
e|oirányzatokat,
c) a fe|adattal nem terhelt szabad kiadási e|ólrtnyzatok között átcsopoľtosÍthat címek közötĹ, a

címeken belül kieme|t e|oiÍź.ĺ;ryzatok között, a kiemelt e|őirźtnyzaton beltil rovatok között ilgy,hogy az
a kötelező fe|adate||átást nem veszélyeztetheti.

(2) A költségvetési szeľv vezetóje a felhalmozási költségvetési előirányzat csoportbatartoző kiemelt
e|őirtnyzatait és a ťlnanszírozźlsi fe|halmozási bevételeken belül az lĺányítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváíľása előirrányzatátnem csökkentheti'

(3) A költségvetési szeľv vezetője a működési költségvetési e|ólrźtnyzat csopoľtba tartozó kiemelt
e|óirányzatait átcsoportosíthatja a felhalmozási költségvetési előirányzat csopoľtba tartoző kiemelt
előirźtnyzataira és a finanszírozási miĺködési bevételeken beliil az irźnyitőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás fizetési sztlm|átn töľténő jóváírása előirrányzatát źttcsopoľtosíthatja a ťlnanszíľozttsi
felhalmozási bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án
töľténő j óváíľása előirány zatttta,

(4) A költségvetési szerv vezetóje köteles 30 napon belül tájékoztatni a polgármesteľt a saját
hatáskörében végrehajtott előiľányzat módosításokról és átcsoportosításokľól' A költségvetési szerv
vezetője źita| sajźú hatráskörében végrehajtott előirányzat mődositźtsokat, átcsopoľtosításokat a
költségvetési rendelet módosításának céljábó| a polgármesteľ - az e|ső negyedév kivételével _
negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjźig, de legkésőbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének hataridejéig2Dl7 . decembeľ 3 1-i hatállyal a képviselő-testtilet elé teľjesai.

7. A szakmai alapfeladat keľetében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel'
szeľvezettel ttiľténő szeľződéskötés szabályai

25. s (1) A költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a
munkaviszonyra iľĺáĺlyuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak ťlzetendő eryéb juttatás
e|óirźnyzata' illetvę a dologi kiadások terhére _ a (4) bekezdésben meghatáĺozott kivétellel -
szerződésse|, szám|a ellenében külső szemé|y vagy szervezet igénybe vehetĺj a közbeszerzési
jogszabályok fi gyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés,ha
a) azt jogszabály nem zárjaki,
b) aszerzódés megkötése a közfeladatok ellátásĺához feltétlenül szükséges, és

c/ aköltségvetési szerv azadott feladat el|átásźhozmegfeleló szakértelemmel, szakképzettséggel és
gyakorlattal,vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkezó szemé|yt
a megrendelő nem foglalkoztat, Y&gY a szerződés tárgyźú képezó szolgáltatás eryedi, időszakos, vagy
időben rendszeľtelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a kĺlltségvetési szeľv szervezeti és miĺködési szabźůyzatában meghattrozotí
vezetői feladat e||átásźtraszerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szewezette| ellátandó feladat részletes fe|tételeit, az e||ź.ŕrhatő feladatokat a
költségvetési szerv vonatkozó szabźiyzatai a|apjźn a szerzódésbenhatźtrozzźtk meg.

(6) A szerződésnek tarta|maznia kell:
a) az e||ätandó feladatot,
b) adijazásmétékét,
c) rész|etes utalast arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában megllatźrozott feltételek közül melyek

állnak fenn,
d) a szerződés időtartamźt,
e) a szervezettel kĺitendó szerzódés esetén azt, hogy a szervezet részéró| személy szerint ki(k)

köteles(ek) a fęladat e||źttsźr a, tov ábbźt
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fl a te lj e s íté s igazo|źsár a fe|hata|mazott s zemé ly me gnevezés ét,
g) a szerződés jellegétől fliggően a szęrződés megerősítését biztosító kötelezettség kikötését'

8. Kö|tségvetés végľehajtásánakellenőrzése

26. s Az onkoľmźnyzat szerződés a|apjźtn kĺinywizsgá|őt a|ka|maz, aki a költségvetési rendelet
szabźiy szeriiségéről, megalapozottságáról, eryensúlyáľól véleméný alkot.

27. s A költségvetési szervek vezetoi, az önkormányzatnźi és a Polgármesteri Hivata|nźń a jegyző
köteles biztosítani a belső kontrollrendszer keretében kialakított kontrolltevékenység részeként minden
tevékenységľe vonatkozóan a folyamatba épiteÍt, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, különösen a
pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, a célszeľiĺségi, gazdasźtgossági, hatékonysági és
eredményességi szempontu megalapozottsága, aszabźůyszerűségi szempontból töľténő jóváhagyása és
e| lenj e gyzése tekintetében.

9. A pénzellátás ľendje

28. $ (1) Az önkormányzat, a költségvetési szeľvek, a gazdasźęi tátrsaséęok kötelęsek valamennyi
kötelezettségvállalásban a kifizetés mődjátt, osszegét és hataridej ét tlgy rögzíteni, hogy a kifizetés
idĺípontjában szükséges fedezet rende|kezésre álljon és az a likviditási/felhasználási ütemterwel
összhangban legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kiťrzetéseknél a készpénztkímé|ő fizetési
módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési hatáľidőt éľvényesíteni.
Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerĺilhet sor.

(3) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek fizetési szám|źĘáĺa az önkormányzati tétmogatźst
a költségvetési szerv vezetójének előzetes íľásos kérelme a|apjátn a Budapest Főváľos VIII. kęriilet
Józsęfuáľosi onkoľmányzatGazdźikodási szabályzatétbanfoglaltak a|apjźnutalja át.

(4) A nemzetiségi önkoľmányzatok fizetési szźm|äjźra az önkormányzat az önkoľmányzati
támogatźst az egyittmuködési megállapodásokban, támogatási szerződésben foglaltak szerint utalja'

(5) A gazdasźęi társaságok esetében aközszo|gältatási szerződés szerinti kompenzációlköltségtérítés
összegének utalasa aközszo|gźl\tatźsi szerződésben szabźůyozottak szerint történik.

1 0. A zárszálmadással kapcsolatos tájéko ztatási kiĺtelezettség

29. s Q) Az önkoľmányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb
szintrĺ jogszabályi előíľrásokon felül a költségvetéssel összehasonlítható módon és szerkezetben
kötelesek elkészíteni.

(2) A zźtrszámadás előterjesztésekor az źi|amháztartźlsľól szóló 201I. évi CXCV. törvényben foglalt
mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

(3) A képviselő-testtiletet tá|ékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves
kötelezettségvállalásokľól, a közvetett támogatásokľól, melyet költségvetés elfogadásakor a becsĹilt
értékben, zźlrszźtmadátskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(4) A képviselő-testtiletet tź$ékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló
részeként az önkormányzat adóssátgźůl'omźlnyárő|, az önkormányzat és a költségvetési szervek, a
gazdá'|kodő szeľvezetek működésébő| szźtrmaző kötelezettségekľől, a részesedések alakulásáról, a
kövętelések állományáľó|, azok e|őző évhez viszonyított váůtoztsźrô| a megtett intézkedésekről'

11. Egyéb jogszabályokban nem szabáł|yozotl. téľítés ellenében nyújtott szolgáltatások díjának
meghatáľozása

30. s (1) A Józsefuáľosi Krfutyáról szóló 64/f01l. (XI.07.) onkoľmányzati rendelęt 4. $ (2) bekezdése
alapjźtn akélrtyadij térítésének 20|7, évi összege 78Ft+áfa'
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(2) A józsefuárosi természeti környezet védelméľől sző|ő f8lf014. (vII.01.) önkormányzati rendęlet
1 8. s (3) bekezdése a|apjźn a 201'7 , évben a fapótlĺási egységár, mint kompenzźrciős intézkedés méľtéke
92.710Ft.

t2. Záĺrő ľendelkezések

31. $ (1) Ez a rendelet a20|7. január l-jén lép hatźúyba, rendelkezéseit a20|7. évi kÓltségvetés
végrehajtĺása során kell a|ka|manli.

(2) Hatáůyát veszti af0I6' évi költségvetésről sző|ő |lf016. (II.04.) önkormányzati ľendelet.

Budapest,2016.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmester
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Budapest Főváľos VIIL kerület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-tęstiilętének 2016' évi
költségvetéséről szóló rendelęt tęrvęzetę a Magyaľorczäg A|aptörvénye, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 20I|. évi cLxxxx' törvény, Magyarország 20|6. évi központi
költségvetéséľől szóló 2015. évi C törvény, az źů|amháztartásril sző|ő 2011. évi CXCV, törvény, az
tů|amháutartrásról szóló törvény végrehajtásáľól szóló 368lf0l1. (xII. 3l.) Koľm. rendelet, továbbá a
4 ĺ f0 | 3 .(|.1 1 ). Korm. rendelet elő írásain alapul.

A ľendeletteryezet szerkezete a jogszabáůyi előírásokat követi. Tarta|mazza a címľendęt, címrend
szeľint az önkoľmányzat bevétę|eit és kiadĺásait ęlóiráľryzat csoportok, kiemelt e|óirźnyzatok szerinti
bontĺĺsban' a finanszírozási bevételęket és kiadásokat, tovźbbá mindezeket kötelező, önként vállalt
feladatok és állami (źń|amigazgatási) feladatok szerinti bontasban is' Ezen felül a működési és a
felhalmozási bevételek és kiadasok e|oirtnyzatait méľlegszeľűen is bemutatja.

Tarta|mazza továbbá az onkormányzat fe|t$ítźlsi előirányzatait célonként, a beruhĺázási kiadásokat
feladatonként, a céljellegu tátmogatźtsokat, az EU-s fonásból megvalósuló beruhazásokat, a projektek
kiadásait és bevételeit, a tcirzsvagyon műkĺidtetésével kapcsolatos előirányzatokat, a gazdasägi
társaságok tita| végzett feladatok bevétęli és kiadási e|őirźnyzatait, a koltségvetési szervek
engedélyezett |étszámátt, a záro|t e|őirányzatokat, a kĺjltségvetés végrehajtasának szabá|yait, valamint a
hataskörökľe vonatkozó an tarta|maz ľendelkezéseket.

RÉszlpľns INDoKoLÁs

1. $ (1) A személyi hatźiyra vonatkozó rendelkęzések'

1. s (2) Énehęző rendelkezések.

2. $ Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási összegének, a működési bevételi, kiadási,
ťlnanszirozási előirányzatainak, a miĺködési bevételi többletének, a felhalmozási bevételi, kiadási,
ťlnansziroztlsi előiľányzatainak, afę|ha|mozási hiányának összegszeriĺ meghatátozása'

3. s A költségvetés címľendjét tarta|mazza.

4. $ Az önkoľmányzat bevételeinek és kiadasainak költségvetési rész|etezése, mellékletęk szerinti
bontĺásban.

5. s . 19. $ A 20l 6. éví költségvetés végĺehajüásrának ľészletes szabźůyait rőgzitik, Tartalmazzétk:
- a felelősségi köröket, a gazdéúkodás általános szabá|yait, a szabad kapacitás hasznosításrának

feltételeit, a vállalkozási tevékenység kereteit, a személyi juttatások e|őirćtnyzat
felhasználásának szabźiyait, a költségvetési szerveknél a juta|mazźsra foľdítható
keretösszeget, a költségvetési maradvány felhaszn tiásźnak szabźúy ait,

- a céljelle gu, a zćtro|t és a|étszźtm e|őirányzatok felhasználĺĺsra vonatkoző e|őirásokat,
- a pźiy źzatok benyújtĺásával kapcsolatos előírásokat,
- atfugyéven tuli kötelezettségvállalás feltételeit,
- a költségvetési szervek tźýékoztatási kötelezettségeit a tartozts állományľól, a bevételi

előiränyzatok teljesítésének elmaradásáról, a kint|évőségekľől,
- a tisztségviselők keľeteit, azok felhasznźiásźnak szabéiyait,
- a cafetéria-juttatas <isszegét,
- a házipénztélrbő| teljesíthető kifi zetések eseteit,
- az önkormányzat, a polgáľmesteľ, a bizottságok, a Polgáľmesteri Hivatal, a költségvetési

szerveinek a koltségvetésben előíľt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadasok
teljesítésével kapcsolatos hatásköreit,fe|adatait, a gazdálkodásźnźń betaľtandó szabéiyokat'

20. s (1)-(4) bekezdés: A hitelfelvétel, a véitő, a kötvénykibocsátás, a bankgarancia, a
kezességválla|ásra vonatkozó eljárási szabályokat, azokat métékét és az azokkal kapcsolatos
hatĺásköriike t r ö gzíti'

.rí ,,i,,
.,- ?

7:)r.,''k/

l3ł



20. $ (5)-(6) bekezdés: Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekotésének és befektetésének feltételeit
szabályozza,

20. s (7)-(8) bekezdés: A költségvetési szeľvre vonatkozó előírások a hitelfelvéte|, a vtĺ|tő, a
köwénykibocsátas, a bankgarancia, a kezességvál|alás, az átmenetileg szabad péĺueszkłlz lekötése
tekintetében.

21. s (l) Az önkormányzatrészérejuttatott, adományok, közérdekiĺ kötelęzettségvállalások, segélyek
fe lhasználás źlnak szab źůy ai.

21. s (2) A költségvetési szerveknekazadományok elfogadásáľa vonatkoző szabźůyai.

21. s (3) A LÉLEK-Pľogramot érintő támogatások elfogadásánakszabźt|yaittarta|mazza.

2|, s (4)-(6) bekezdés: Az önkoľmátnyzatnak és a költségvetési szeľveknek a támogatások
fe|használásĺíľavonatkozőköte|ezettségeit,feladataitszabáiyozza.

22. s (1), (3)-(4) A polgármesterľe źúruházott hatĺásk<ĺrök, melyek az e|őirźtnyzat.módosítási és

e|oirźnyzat átcsopoľtosítrási, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével kapcsolatosak.

22, s Q) A polgármesteľ költségvetési rendelet módosítrísára vonatkozó hatasköľe és annak hatáľideje.

23. s A Yźrosgazdálkodás és Pénzügyi Bizottságra źńruházott hatráskör az éftmenetileg szabad
pénzeszközök lekotésével kapcsolatosan.

24. s A költségvetési szervek vezętőinek a sajźtt hatáskörben végĺehajtott e|oitźtĺyzat-módosítási és

e|oirźnyzat átcsopoľtosítási hatĺásköľeit, illewe azezek,ke| kapcsolatos tźĘékoztatźsi k<itelezettsége.

25.s. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre ktilső személlyel, szervezettel
töľténőszerződéskötésszabá'|yaittnta|mazza.

26. s - 27. $ A költségvetés végrehajtrásának ellenőrzésére, a belső kontľollrendszer működtetésére, a
költségvetési szervek költségvetési maradvány felhasználására vonatkozó előírások.

28. s A pénzellátás rendjének meghatźlrozása az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági

társaságokľa vonatkozóan.

29. s A költségvętési beszámoló elkészítésének módjára és a ztlrszátmadźs képviselő-testĺileti
előterjesztésével kapcsolatos követelmények meghatźrozása,

30. $ Egyéb, térítés ellenében nyújtott szolgáltatasokz}|I, évi díjának meg}tatźlrozźsa.

3 1. $ Hatályba léptető és hatźńy źtt ve sztő rende lkezé s ęket tarta|maz'
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Józsefvárosi onkoÍmányzat
2017. éVi költségvetésének

címrendje

rendelct
l. melIék]et

Cím
ĺós aIcím

Megnevezés
Szeľvezeti egységh ez taÍtozás

nreghatározása
Kötelező feladatok

meghatározása
Onként vá|latt feladatok

meshatározása

Á.Ilamigazgatási
feladatok

meghatározása

:, 10000,. j ,. .Ińis;fTłřôcÍÍinkni ,.: I .,! ::: .:.:.;:. :.:; ,,:;.;I I

tI000
: Ô ń k ii; nIź.4! u ti leh d' ą tt,, ľ |
( o ĺi k o ĺ ľiió nl xźiĺ k ö l t śésvet 8 ) Polgórmester :f.:,1

lll0l Tisaségviselók és bizottságok Polgárnesteń Kabinet
tisaségüselők illetményą

kijltségtérítése' egyéb

költségek

képviselók, bizottsági tagok,

ęgyéb lđ'által meghatlfu ozott
feladaEa léÚehozott

munkacsopoľtok tiszteIetdíją
költségtéítésą reprezęntáció'

cafeteńą költségtéńtésęk'

tisĺségviselők saját keretei,
pľomóciós aiándékok

1t02 Neroetközi kaDcsolatok Poloámesteri Kabinet nemzetközi kaDcsolatok

n l03 PR tevékenységek
Polgámesteń Kabinet
Komunikációs Iroda

online köryetítés

lll04 KitĺintetéseŁ kömeghallgatás Polgámesteri Kabinet

helý rmdelet a.lapján

kitĺintetésekhez jutalom

ft öztisztviselői' pďagógus'
szociális munką Semelweis

napi, köaendvédelmi kitiintetés),

mwkáltatói kölcsön

llt05 Tagsági díjak és támogarások
HmánszoIgáltatási Úgyoszta.ly,

Humánkapcsolati Iĺoda

ciül szervezetelq a.lapítványok'

egyhttAĘ egyházi közösséget
magiánszemélyek,

sportszewereteŁ egyesiiletet
neruetiségi önkományätok

prá,lyáađ és működési
támogatisą magánszemélyek

nem szociális Iászorultsági

támogatásą eryéb nem

önkományati tulajdonú
szervezetek ťámogatásą

Budapesti Önkományatok
szövetsége tagsági díj,

lll06 tires

I 107 Tartalékok

I I 107-0 I Mfü<'dési cél és ätalános tartalék
PéEĺiryi Üryosztáiy'

Költségvetési és Péüügyi

r 1 107-02 Felhalmoási eltaĺalék
Pénztigyi Uryosztály'

Költsé8vetési és PéMügyi

11108
Eg)ébÍeladatok ( helyi afuík'
,ÔealáŚÔk. nźnffra|aiýáfrt' słh I

r l 108-0 1 Helý és kö4onti adók
G uđtźęi szew eret vęzętoj ą

PéEügiŕi Ügyos'ztá.ly,
Adóüg5li Iroda

gepjáműadó' iparíizési
adó' telekadó,

idegenforgalmi adó,

építĺnényadó, kommálís
adó'talajterhelési díj,

adóbírsások

I I 108-02 Támogatások

Péuĺgyi ÜgyosztIá.ly

Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti lĺoda

költségvetési ýeNek
felügyeleti szeryi kötelezó

feladat támogatásą

önkományät központi
köItségvetési támoBatásai

kötelező feladaEa

költségvętési szeruek felĺigyeleti
szwi önkmt vállalt fe|adat

támogatásą önkományzt
kt'zponti kôltségvetési

támogatásai önként váLllalt

feladatra

I 108-03 ĺ!res

I I 108-04 Költségvetési mďadvány
Péuügyi Ugyosztáy

Költségvetési és Péüügyi
Feltigyeleti kodą

koltségvetési mmdvány
elszámolás kötelező

feladat

költségvetési mmdvány
ęlszámolás önként vá.llalt feladat

I 1200
oktąldsĹ kôzmííýelćĺdési ífitislźgi és spoĺ

feladaÍok

t1201
oktatiáshoz, neveléshez kapcsolódó

feladatok

Hmánszolgáltatási Üryosaäy,
HmánkapcsoIati Iroda

óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek

ösztöndíj, tankerülettől átvállalt
költség€k

1130t) S rc c i đ I is fe I a da t e I l ĺźt tź s

11301 Szociális feladatok
PolgIímesteri és Jegyzói Kabinet
Hmánszolgätatásí Ügyosztály

Humánkaocsolati Iroda

családok árneneti otthoni

elheýzése,. pszichiátriai
bětegek nappali ellátásą.

kötolęzó feladatok
szol gáLltatással történo

kivráltása

Józsefu árosi kártyą Idósĺiryi -

Tmács működtetése.Józsefo árosi

Kábítószerüg:ŕi Egyeztető Fól:m
EU-s adományok

1130f üres

ĺ:,/,Íĺ.

/ 43?



JózseÍvárosi onkoÍmányzat
201 7' éVi kó|tségVetésének

címrendje

rendelet
l. me||ék|cí

Cím
és alcím Mcgnevczés

Szenezeti egységhez taÍtozäs
meghatározása

Kłitelező feladatok
meghatározása

onként vállaIt fetadatok
meghatározása

Á.Itamigazgatási
felad atok

meghatározása

il 303 Szociá|is és gyemekvédelmi segélyek
Hmánszolgálĺatási Ügyosĺály

Csa|ádtánogatási Iľoda

rendkívüli élethelyzet

létfemtaItási'köáemetés,8
yógyszertámogatás, stb.

e|sósök tánogatása utaĺváty
fonnájábm' téli fiítési

tánogatás,lakhatási kiadásohoz
kapcsolódó hátralékosok
tánogatásą táboloztatási

támosatás. szÍilési támosatás.

I 1304 ures

1 1400 vad,A-lżÔ,ÔIięi lálaęfailagtięi fnlailatnl:

ll40l Pilko|ás-üzęmeltetés

Gzdálkodási ÜgyosĺáIy,
Józsefo árosi Gudálkodási
Kozpontzrt, Gudasági

szeryeret vezetőie

pilkolóhelyek
üzemeltetése' femtartása'

mĺiködtetésę

cďeteńą jutalom

tt402 ures

I r403 urcs

I 1404-0 r Térfi gyelő-kmeraendszer működtetésę

Köáerület-fel ü gyelęti

Ügyosaáüy, Közigugatási Iĺ o da.

Gzdreági szeruezet vezetöje,

térEgyeló.kmaaendszeĺ,
behatolásjeIzök

mĺĺködtetésą kďbiltartása
fejlesztések

1t404-02 Közterületi feladatok
Gzdátkodai UgyosĺláLly,

GudNági szw ęzęt v ęzętő ję

r onkományat
tulajdonábm äló

közterületek höaálatáÍa
vonatkozó %báIyot
díjďq utca névtáblák

cseÍéie

táÍsöházaknak közteľĺi let-

fogla.lrási bevételből visszafzetés

I 1405 KiiłilĘĺt.ás GadáLlkodási Uryosaály,
Gzd*ági szervęzet vezetóĺe

kĺácsoný díszkivilágítás

I 1406 Útkáĺ miatti krĺnéĺtés

UuoaKoqöl Uryosaay'
Jóxefo árosi Gzdalkodási
KozPontzrt'' GudďáEi

szervęzet vezetóie

kártéńtés

1140'1

Új Teleki téri piac ĺizęmeltotése, óstemelói
és ideiglenes piacok iizęmęlt€tésc,

Gadďkoďási Üryos*áLly,
Jóaefo áľosi Gzđálkodási

kisteme|őt östmelők
számára éĺékesítési

lehetóség biĺosításą piac
mfü ödtętése, ideiglenes

Piamk működtetése,

szolgáĺtatási díj
kozszol gáLltaĺási szwődés

keretéb6

€feteńą jutalom' híÍdetó

működtetése
vezet<íje

I 1500 Vapyon és lak ósc gzdtźIko dds

ll50t Lakásvcĺłlrási ĺłmogatás
Gzdálkodai Ugyosaäy'

Gadmági szerveret vezetóie
helý lakásvásáĺlási

I ls02 Vagyongzdálkodás
Gzđá.lkodási Ü gyosaäy,

G udu(lgi uw ezet v ezetője

vagyomal kapcsolatos

nýlvlántaÍt{ásolq eljfuási
đíiák

I 1600

in koru!źn! zatí tulaj do nú, vary)

ĺésxulajdonú gadasógi tlź|s6tźgok lźItgl
ýégzett

vag o n gazd dI kod lź si'vaglo n k ezal ésĘ

k ôztis ź as d g i' t e l ep ü l& Eze n elte16 i"

i nt éz!fl é n! m ií k ô d t?l és, k ô x zo lgtź lÍal ĺź s i
Íeladatok

I t601 Tömvagyon kilbmtartásą fejlesztése

Jónefo árosi Gzdalkodrási
Központ zrt., Gzdálkodási

Ü5yosaĺá'ly, Gudxági szew ezet
tömva5lon bérbadása

feltijítaoŁ beruházásoŁ
pźlyźatok

l ló01-0 l
onkományati fulajdonú oktatási

intémények ingatlmjainak üzemeltetése,

femtaÍiása- kďbmtaÍtá$

Jórefo árosi Gazdálkodĺłsi
Központ zrt., crdálkodási

Ügyosztály, Hmánszol gätatísi
Ügyosĺály, GzdcĘi szeľezet

ve7etőie

közszolgáltatási szeződés
keĺetében ingatlaok

femtaÍtása' iizemęltotés,

kďbmtaÍtás' mfüödtetés

mfeterią jutalorĺ1 sportpályą
uzoda. iskolabusz, KLIKK

köttséeeinek áwállalása

l ló0i-02 üÍes

I 160 l-03
TelepĹilésĺizemęltetés, út.Pďk kďbmtaÍtás,

növén}ryédelem, kö ztisztBág

Jórefr rárosi Gzdrálkodroi
Kôzpont zrt., Gzdrĺ.lkodási

Üryosĺáty, Gzdmági szewezet
vezetője

kóeolgáltatási szeződés
keretében

t€leptiléstĺume|tetés' út-
pakfemtartás,

kďbmtartás, ki'ztiszteág

felújíĺásot beruházĺsot
cďeteńą jutalom, közösségi

kertet kerületgondnoŁillegá.lis
szmétszállítás, nem

önkományati ttrĺĺletekm
vétott felađatok

ł/.

ĺ"1,,.ii ,ł,i'
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Józsefvárosi onkormányzat
2017' éVi koltségvetésének

címrendje

rcndelct
l. me||éklet

Cím
és alcím Megnevezés

Szcruezeti egységhez taÍ.ozás
meghatározása

Kötelező feladatok
meghatáľozása

önként váltalt fetadatok
meghatározása

ÁlIamigazgatási
feladatok

meghatározása

I l60l-04 üres

LL6O2
Jóaęfoá.osi Gzdá|kodási Kozpont zrt.
által végzen ĺizleti vagyonnal kapcsolatos

feladatok

Jóaefvárosi Gzdálkodási
Köpont zÍt., varyongadálkodásj
Úgyosaály, Gzdroági szeruezet

vezetője

közszolgáltatási szeződés
keretében

vagyonbérbeadiás,

kďbiltartás, éPületek

mfüödtetése

vagyonértékesités, felújításot
cafeterią jutalom

I 1603 coryin sétily Projekl

Po|gámesteń Kabinet, REV8
Zn' UuoalKooöl Ugyosaa|y'
Főépítésą Gud6ági szeruezet

ve7€tőie

teljes prcjekt

1t604 Magdolna Negyed IĺI. Pľojekĺ

Polgármęsteń Kabinet, RÉV8
Zrt Uulalkooasl Ugyosäaly'
Fôépítésą Gzd*ági szeNezet

vÚetője

teljes prcjekt

I 1605 Rehabilitációk, fejlesaési prcjektek

Polgámesteri Kabinet, Főépítésą
REv8 zrt,Józsefolárosi

Gudalkod$i Központ zrt.,
Gzdmági szęNęet y e&tője

teljes projelt

I 1700 EĐéb feladatoA

I l70l Hitel fęlvétel, törlesztéseŁ kmatok
Gudtági szw ezet v ezetýe,

Péuĺigyi Üg1osĺáy
számüteli és PéMiisvi lroda

teljes

11702 Védelmi feladatok Polgámesteri Kabinet
katmztľófák elleni vodekezéssel

összefiis'ső feladatok

11703 Főépítészi feladatok Főépítésą Váĺosépítészeti lToda

hell telePĺilésrendezési

teryelq keĺiiletfejelsztési
koncepció,
tervtilács

egyéb teruet koncepciók

tt704 Egésaégügyi feladatok
Hmánszolgáltatási Ugyosĺály

Hmánkaocrclati lĺoda

fogászti ellátm kivĺĺLltásą
pńvatizált háeioľosok

helyiség biaosíĺłsą
heýiség kabataĺĺásą
ryemek egésxégüry

tisyęlęti elláŁás,

privatizát háziowosok
ĺeriköltségeinek átvrá.ltalrlsą

hziowosi ĺendetők felújítrása

I 1705
Táĺsahráaak fel'ijíttisi támogatáEai'

kölcsönei
GzdáIkodási Ügyosĺály'

Gzdmági szewezet vezett|je

Tárgházk vissz és vissa nm
térĺtendő felúj íLási trámogaĺĺsai,

gáłez.felújításhoz kölcsön
..^iitác 

^ąĺp|nĺnoĺam

I 1706-0 I
onkomilyäti tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok

HmmgolgtáltaĘási Ü gy osztőly,
Belsö Ellátui Irodą

uuoilKo6l ugyosaay,
Jóxefo aosi GazdáLlkodlási

Központ zÍt., Gudasgi
szweret vęzetőie

vagyonbiĺosítIás
Szmiink fénye (Comenius),

hőszolgIáĺtatrás (RFV)

t1706-02 onkományati eryéb fęladatolĺ

Polgámestoi Kabin e\ I ęgyzői
Kabinet, Ged$ági szervezet

vezetöje

közbeszenési díjĄ peres

iigyet végrehajĺási és

közétételi díjalq
t'mkkóltŚéE

könywi6gálat, egyéb sz:kĺtői
dĺjak

IlEOO
on k oĺmdn',zati tulaj do n ú, vąg)

ĺésztulaj donú gazdasdgi ldrcdsdgok
tdmosatźsa

11801 üÍes

I 1802 utes

I 1803 REV8 Zrt.
Polgámesteń Kabinet,

Gazdĺá.lkodási Uryosztłály'
Gzdmási szeNezet vezetóie

városrehabilitációs feladatellátás

köaolgráltatási szeződés
kíetébm

r 1804 üres

I 1805 Józsęfi/áÍos KÓzösségeiéľt NonpÍofit zrt.
uuoffioo6r uryosaay,

G-azdäági'szwezet vezďöje

köxzotgáltatási szwődés
keĺetében Galéńą

köművelődési
tevékenyseig,

közfog|alkoztat6

közyolsáltatási ý€Eödés

váłlalt feladat helyi kitiintetések

átadásának rendeäénye'
Jó^efrfuosi Új$ág, PR'

tovékenység, üdültetés, nyáÍi
szbadido szolgáltatás

étkeztetéssel, eryéb szociális,
felzfu kóztatási, közösségi

feládatoŁ szbadidó
sportfeladatot Hi 3, Magdoba
Negyed ltr. projekt fenntaĺtásą
üdiiltetés' színháui tevékenység
cafetuią jutalom, bęruháza,

felújítrís

Iĺ'li,ĺ'
/ĺ.

í l\Ą



Józsefvárosi tnkormányzat
2017. éVi kóltségvetésének

cĺmrendje

rend€|et

l. mcI|ékIet

Cím
és alcím Megnevezés

szeryezeti egységh ez taÍtozás
meghatározása

Kötelező feladatok
meghatározása

onként vállaIt f€|adatok
meghatározása

Á|lamigazgatási
íeladatok

m€ghatározása

KOLTSEGVETESI SZERVEK
l.ĺ'!"a.' ĺÍĺ a1i9 1 1' a n y o; 

7,4 12 a1' 
..i:] iPi kiti?ńěśiu i Eivi!ĺtild !1,, 

:

':
Jegtz0

Iti:'rili

I2IOO Hakis!ź!ż felądątok
l2l0l iĺres

t2t02 Epítésigzgatási feIadatok
Hatósági Ügyosaály

Łpltesugy| lrooa

építésigugatási
tevékenység,

hatósági feladatok

12103 [gzgatási tevékenységek
Hatósági Ügyosarily

lgzgatási lroda

ipai és kereskedelmi

tevékęnységgeI

feladatok , hatósági

kapcsolsatosil
ellátmdó feladatok

|2|0Ą Anyakönyvi fęIadatok
Hatósági Ügyosaály
Anvakönwi Iroda

nyakönyvi, hatósági

feladatok

12200 EÍvatal míÍkôdtelźse Jeqzłí

L2f0t-01 Hivatal miĺködtetése

Je5ryzői Kabinet
Belső Ellátási IĺodąGzdreági

szęNęzęt vęzętőie

hivatal mfü ödtetése, épülęr

fmtaÍtás
reprerentáció, iizloti ajfu déŁ

temészetbeni juttatások

1220ĺ.02 Hivatal infomatikai feladatai

Jeryzói Kabinet
Belső Ellátási IrodąGudtági

;zeru ezet v ezetője |Jg]ryiteli Iroda

hivata] működtetésével

kapcsolatos infomatikai
feladatok

t2201-03 Hivata.l egyéb feladatai
Jeryzői Kabinet, Gudtági

szwezet vezetője

peIes ügyet bilkköltség"
közbeszwési díjĄ

végrehajtrĺsi

dijak,közfoglalkoztat{á6,
vámĺás

taácsadói, szakértői díjĄ e5yéb

megbízási díjak

t2201-04 Neroetiségi onkományatok mfüödtetése
Jegyzői Kabinet

Belső Etlátrási lĺodą Gzdmági
szervezet vezetÓlje

nwetiségi
önkományatok

míiködtetés feltételeínek

biztosítása

12202
Jeryzői Kabinet

Személyĺigyi Iroda

cafeterią hűségiutalorĄ juta.lom,

szakmai továbbépzés,

konfĺencią szakéľtői,

tmácsadói, egyéb kĺilső
meebízásí díiak

összefiiggő kiadások béTc, juttatáęi

t2203 KözteÍtilet-fęlügyelet

Közterĺilet-feliigyeleti
Ugyosaály, Sremélytigy' IÍodą
Bels<ĺ Ellátási lĺodą Guduági

sffieretveretőie

felti gyeleti feladatot
efaterią hüségjutalom' jutalom

elszáLllítás

30r00 uřés
3010r üres

30102 uręs

30103 ures

30104 ures

30 l0s ĺiÍes

ffi
40100

Jóxefvárosi Szociális szo|gáltató és
í]v.ň.LiÁtáŕi I{ä'ńôńŕ

40101 LELEKHÁ'Z. LELEK PRoGRAM telies felađaĺ

401o2-01 Gudrági srenent és Központi fulányítc

k.'4onti inánýtás'
péMngyi - EuÄasźlgi
feladatot Napruforgó

Egyesített ovodą valmin
u Egyesített Bölcsődék

péruĺigý-gazÄuźęí
feladatainak ellátása

Éfetďią hÍíségiutďorĄ jutaloÍĄ
jogsabráLly alapjrán nem

kôtelezőm előín jutta&ĺsoŁ

költsések átválIaláM

40102-02 Család és Gyemekjóléti Központ
családsegítés,'

adósságkezelési tmácsadá

cafeterią hűségjutalorn" jutalorrq
jogsabäy.alapjrín nem

kötelezóen előírt juttatásoŁ

költsécek áfulállalág

ĺ.

i'7. :l;ĺ ,,".
"' "i,/ti
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Józsefuárosi onkormányzat
20'ĺ 7. évi kö|tségvetésének

cĺmÍendje

rendelet
1. me|léklet

Cím
és a|cím

Megnevezés
Szenezeti egységh ez taÍtozás

meghatározása
Kötelező felada.ok

meghatározása
onként váltalt feladatok

m€ghatáľoZása

Á|lamigazgatási
feladatok

meghatározása

40 I 02-03 Egyéb szociális szolgáltatás háha|ékkezę|és

intenzív családmegtaÍtó

szolgáltatás, krízislakIások
mŕiködtetése, mi8ĺációs

feladatok, Magdolna Neryed
pIojektes feladatok femtartiása
20l6'december 3 l-ig' cafeterią

jutalom, hűségjutalom,
jogszabály alapján nem

kötelezŕięn előírt juttatásot

k.'ltsé8ek átvá|alása

40103 Család és Gyemekjó|éti Szolgäat
családi és gymekjóléti

szolgáltatások

cafeteńą hűséAiutďom,
juta'lomjogsabály alapjrán nem

kötelezően előín juft atásolq
köttségęk átvállalása

40104-01 szociáIis étkeztetés étkeáetés, népkonyha

hétvégi étkeáetés, Éfetďią
hűségjutalom, jutalomjogsabály

alapján nem kötelezóen előíÍt
iuttatások költwcek átváualása

40104-02 Háfi Segítségnyujtás háá segítségnÉjtlás

cafeteńą hiiségiutalomjutalom'
fodrász, pedikĺir, 5ryógymöszőÍ,
ryógytomiogsabäy alapján

nem köt€lezően clóírt juttatlások,

költséqek átváülalöa

40105 Nappali Elláĺás

id(ĺskoruĄ
szenvedélybeteget

fogyatékos személyet
pszichjářiai betegek

naDDali ęllátáÝ

cďeterią
hiiségjutalom j utaloĺn.jogsabrÁLly

alapjián nem kötelezően előírt
juttatlásoŁ költségek áfuállal'ása

40106 Idösek Atĺneneti ottlona I Gonďozóhźz

id<isek átrnmeti
elhelyezése, rállmilag nem

fDmszírozott
á|láshelvekkel ewiift

cďeterią hűségjutalom,
jutalomjogsabáIy alapján nem

kötelezöen elöírt juttat{ásot

költsécek átv{ĺ'l| alása
40r07 Jelzórendszeĺes házi secítsésnvúitás telies feladat

40 108 Gyemekek Átsneneti otthona

gyemckek átrneneti

otthont nýjtó ellátás,

álmilag nem

finilszírozott
äláshęlvekkel eryütt

cďeterią hűségjuta.lom'
jutaloĄogsabrály alapján nem

kł'telezłĺen etőíÍt juttatásot

költségek átvrá.lla.lrása

40r09
oktatásĹnevelési intéményekben

étkeztetés biáosítása
gyęmekétkeztetés,

munkahell étkeaetés

cďetdą hűségiutďorĄ jutaloÍĄ
jogsabĺáĺy alapján nem

kötelezőm előírt juttatásoŁ

költsések átvállalása

40t00-02 Jórefvárosi Egysített Błi|csődék
kisryemekek

napközbeni el|áĺ'ĺsa

cďeteńą hűségiutalom' Biaos
Kezdet Gyaekházak progĺar1
időszŹkos gyemekfelĺigyelet,

)tthoni ryemekgonoíĺ.áq,hétvégi
iiltszőhźĄo gsabźty alapján nem

köte|ezőm elóírt junatásoŁ

költségek áfuáůlalás

,,50000 )i )|.:Eě Hśépüliil i IňrĘłäbi nź]łi |, I i. ], ;,', Í!:.,'.:.'' .],:,.|' ^ :'. : .' ' . ].ł::] ..)}-i.i..' ^B*-...'.': 1** '..ł1 ..... ] ..l ]]. ....'] i.:.ĺ.F;..]i.:; '''';:::'L.,a..'4ź
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Józsefvárosi tnkoĺmányzat
2017' éVi kö|tségvetésének

címrendje

Ícndelel

'. 
me||éklet
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