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Budapest Józsefváľosi onkormányzat

Képvise|ő-testülete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIlás.és a diĺntés taľtalmának ľészletes ismeľtetósc

Az államháztartasről sző|ő 201ĺ. évi CXCV. törvény 34. $-a a|apjan
o'34. $ (1) A helyi ĺinkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és

kiadások módosításaľól, a kiadási előirányzatok kĺjzĺitti átcsoportosításról a (2) és (3)
bekezdésben meghataľozott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) 
^ 

heIyi ĺlnkormźnyzat költségvetési rendelete a polgáľmester szĺĺmĺíra lehetővé teheti a
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok
ko zotti átc s oporto sítast.

(3) A helyi önkormźnyzati költségvetési szery bevételi előkźnyzatai és kiadási előirźnyzatai
a Kormány renđeletében meghatźrozoĹt esetben a helyi önkoľmlínyzati költségvetési szerv
saját hatáskcjľében módosíthatőak, akiadási előiráĺyzatok egymás kĺjzött átcsoportosíthatóak.
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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgarmester

A képviselő-testtileti ĺilés időpontja:2017 . februaľ 02. . sZ. napľeno

Tárgy: Javaslat a 2016. évi költségvetésről szőIó Il2016. (II.04.) önkoľmányzati rendelet
módosításara

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a rendelet elfogadástůloz minősített szavazattobbség
sztikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság: x

Emberi Eľőforľás Bizottság: x

Hatźrozati javaslat a bízottság szźtmźra: A Vrĺľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság l
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meglérgyalásźt,
a rendelet tervezet elfoeadását



(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti e|óirányzaI-nródosítás, e|őírányzat-
átcsoportositás átvezetéseként - az elso negyedév kivételével . negyedévenként, a döntése
szeľinti iđopontokban, de legkésőbb aZ éves költségvetési beszámo|ó elkészítésének
határidejéig, decembeľ 31-i hatá|lyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
országgyulés - a helyi ĺinkormányzatot éĺintő módon - a |4. $ (3) bekezđése szeľinti
fejezetben meghatározott támogatások kĺjltségvetési kiadási e|őirányzatait ztro|1a, azokat
csökkenti, tor|í, az intézkedés kihirdetését kovetően haladéktalanul a képviselő-testület elé
kell terj eszteni a költségvetési ľendelet módosítását.''

A 2016. évi költségvetéséről szóló 112016. (II.04.) önkoľmányzati renđe|etet az alábbi
képviselő-testületi dĺintések, źiruházott hatáskörben hozott módosítások, gazdasági
események, támogatások miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testiileti döntések költségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A Képviselő-testĹilet a 2|912016. cKI.10.) szarnűhatáĺozattlban kĺiltségvetési előirányzat
átcsoportosításáva| egyutt úgy dĺlntött, hogy a lőzsefvźnosi Gazdálkodási Kozpofi Zrt.
,,ÉLETMENľO poNľ'' tizemeltetési és közterület ellenőrzés költségeire 5.000,0 e Ft összegű
tźlmogatźst biztosít.

2.l A'Képviselő-testĹilet a245lf016. (XII'01.) számú hatźlrozatában költségvetési előfuźnyzat
átcsopoľtosításéwa| együtt úgy döntött, hogy a Jőzsefváĺosi Egyesített Bĺjlcsődék által nýjtott
duális képzéssel összefüggésben a beruházási kiegészítő csökkentő tétel éľvényesítésére 2016.
évben I.467.720,- Ft-ot biztosít.

3./ A Képviselő-testiilet a24912016. (KII.O1.) számú hatźnozatában költségvetési előirányzat
átcsoportosítźsáva| egyĹitt úgy döntött, hogy Sántha Pétemé és Egĺy Attila alpolgiĺrmesteri
saját kerete elóirźnyzatának terhére támogatja a Fazekas Mihály oktatási, Kulturális és Sport
Alapítványt 3.l40.I03,- Ft összegben, természetťudományos képzéshez kapcsolódó
demonstráló eszkĺlz<jk beszeľzésének támo gatása címén.

4./ A Képviselő-testiilet a249lf0l6. (KII.01.) szźmÍlhatźĺozatában költségvetési előlĺźnyzat
átcsopoľtosításáva| egyutt úgy döntcitt, hogy 2.000.000,0 e HUF értékben 1 éves kanatoző
kincstáľj egyet vásarol a K&H Bankon keresztül.

5./ A Képvisęlő-testiilet a262l2016. CXII.2O.) szźműhatźrozatźtban költségvetés módosíüással
egyutt az á]ta]źnos működési tartalékró| 4.002,0 e Ft-ot átcsopoľtosított az Egyesített
Bĺjlcsődék dolgozói 2016. évi munkájanak elismeľése céljából.

Polgá rm es teri és intézményv ezetői átraháuott h atás kti ľb en végľeh aj tott
e|őirányzat módosítások ĺ2016. évi kiiltségvetésről szóló 1,1201,6. (II.04.)

önkormányzati rendelet 22. s,24. $ felhatalmazäsa alapján' mely egyben az
átruházott hatásktirben hozott diintésekľő|történőbeszámolási kiitelezettség

teljesĺtését is jele.nti.

1./ Polgdrmesteri hatdskiirben jóvdhaglott módosítúsok, dtcsoportosítdsok

A 3612014. (XI.06.) ĺinkormányzati rendeletben (SZMSZ) elĺííľt polgármesteri döntések
nyilvantartó ľendszerében a 3.662 azonosító számig rogzített és még a köItségvetési
rendeleten át nem vezetett átcsoportosítások a következők.
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|./1. Az onkormányzat kiadts 11107-01 cím mrĺködési cél és általános tartalékon be]ül a
polgáľmesteľi saját keret céltańa|ék - ĺjnként vállalt feladat _ e|őirźnyzaÍárő| 800,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l l0l cím _ önként vál|alt feladat _ dologi e|oirźlnyzatára eseti
megbízási szerződés megkötése miatt.

1./2. Az onkormanyzat kiadás 11l03 cím - önként vá||a|t feladat _ dologi e|őirźnyzatárő|
2.595,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1l103 cím - önként vállalt feladat - mÍĺködési célú
támogatás á|laĺnháztanáson kívülľe előiľányzatźra 2.545,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú
támogatás áI|amhźutartáson kívülre előiľányzatára 50,0 e Ft-ot a Fiatalokat, Egészséget,
Családot Segítő Közhasznú Egyesület tźmogatása címén.

1.l3. - Az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím műkĺjdési cél és általĺínos taľtalékon belül az
általános taľtalék _ kötelező feladat _ e\óirźnyzataľóI 2.500'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás
11108-02 cím - kote|ező feladat - felhalmozási céI,Ĺl ťtnanszirozási kiađáson belül az
irźnyítőszervi támogatísként folyósított támogatás kiutalĺĺsa előírźnyzatźra tetőfelújítas
támogatása - Ezüstfenyő Gondozóhtu - címén.
- Az onkorményzat kiadás 11108-02 cím működési célú finanszírozási kiadáson belül az
irĺĺnyítószervi tamogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
eloirźnyzatarő| 1.697,0 e Ft-ot, a működési célú ťlnanszírozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatas kiuta|ása _ ĺjnként vállďt feladat -
e|óirźnyzataÍól 803,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađźts 11108-02 cím _ kötelező feladat _
felhalmozasi célú ťlnanszirozási kiađáson belĺil az írźnyitőszervi támogatásként folyósított
tźĺnogatás kiutďása e|oirźnyzatźra intézményvezetoi hatáskörben elfogadott előirlĺnyzatok
kcizĺjtti átcsoportosítása címén.

|.|4. Az onkoľmĺányzat l<ladźls 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon belül
Santha Péterné alpolgáľmesteľ saját keret céltartalék - önként vźů|alt feladat - e|őirźnyzatźnő|
50,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ önként vállalt feladat - dologi kiadások
eLőirźnyzatláľa a Betlehemi jászol címú kiállítás aĺryagát bemutató reprezentatív kiadvanyból
10 példany megvasĺĺrlása címén.

1.|5. Az onkormányzatk'ladás 11107-01 cím mfüĺjdési cél és általanos tartalékon beltil az
áltďános tarta|ék - kĺjtelező feladat - eloirźnyzatáÍőI I.476,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadas
11101 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ személyi jutĺatiás, azon beliil a reprezentźrcíő
e|ólĺényzatára 984,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociáIis hozzź$áĺulási adó
e|őfuźnyzatáĺa 49I,9 e Ft-ot (EHo 316,2 e Ft, SZJA |75,7 e Ft) az önkoľmányzat á|tal
szerv ezętt rendezvénvek miatt.

I.ĺ6. Az onkoľmanyzat kiadĺás 11107-01 cím mfücidési cél és áltatanos tartalékon belül
Santha Péteľné alpolgríľmesteri saját keret - önként vá]lďt feladat _ e|őirźnyzatańI487'7 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1110l cím _ önként vá||a|t fe|ađat - dologi e|őirźnyzatźra a
Józsęfuarosi szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Idősek Klubjainak csokoládé
dässzertek beszerzése címéä.

1.ĺ7. Az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és ĺíltalános tartalékon beltil
Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret _ önként vźll'|alt feladat _ előkźnyzatarő| |91,4 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11101 cím _ ĺjnként vállďt feladat _ dologi eIőkźnyzatfua
Népkonyh a részére bej gli beszeruése címén.
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|./8. Az onkoľmányzat kiadás ll107-01 cím működési cél és álĹa]anos tartalékon belü|
Santha Péterné alpolgármesteľi saját keret - ĺjnként vá||a|Í" feladat _ előirtlnyzaÍárő| 482,2 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll10l cím - onként vál|alt feladat - dologi e|óirányzatára
Népkonyh a r észér e tartisított él e] m i szer beszerzése címén.

|.l9. Az onkormányzatkiadás 11603 cím - önként vállalt feladat _ felújítási e|oirányzalán
belü] a tartalék e|őirányzatárő| 10f ,6 e Ft-ot átcsoportosít a 1 1603 cím - önként vállalt feladat
_ beruhźnási előirányzatára BDK Kft .-nek maradványérték megf,l zetése címén.

1.t10. Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általanos tartalékon belül
Santha Péterné alpolgarmesteri saját keret _ önként vá||alt feladat - eli5irányzatárőI630,o e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ műkodési célú támogatás
źůlamhánaĺásoĺ kívülre e|oirźnyzatćna egyľrázak támogatása kaĺácsonyi ajándékozás
hozzźi1źrulása címén.

1.l||. Az onkormźnyzat kiadás l1107-01 cím mfüĺjdési cél és általaĺlos tartalékon belül
polgiĺľmesteri saját keret_ önként vállalt fęladat _ előfuényzatźttől I.487,8 e Ft-ot átcsoportosít
akiadás 11101 cím_önkéntvállaltfeladat_dologi elóirtnyzatttra990,0 eFt-ot, amunkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (EHo 318,1 e Ft, SZJA 779,7 e Ft)
eIóirényzatáľa 497,8 e Ft-ot lakosság részére 100 db szén-monoxid érzékelő készĺĺlék
bęszerzése címén.

1.12. Az onkormarryzat kiađás 1lt07-01 cím múkĺidési cél és általanos taľtalékon belül
Santha Péterné alpolgáľmesteri saját keret - önként va]lalt feladat - e|őirćnyzatárőI500,0 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas 11105 cím _ önként vállďt feladat _ mtiködési célú támogatás
tůIanháztartáson kívülre e|őirányzatáta a SZ&D Film Produkció Kft. tźĺmogatźsáĺa a ,,Szeles
idők'' címĺĺ, Szeles Erika józsefuaľosi 1956-os hős életét bemutató dokumentumfrlm
készitéséhez.

1.t|3. Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon beltil az
általános tartalék - kötelező feladat - eloirányzatárő| 781,1 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
11108-02 cím _ kötelező feladat _ miiködési célú finanszlrozási kiadáson belül az
fuźnyítőszervi tamogatásként folyósított tamogatás kiutalása e|őtľźnyzatára fagallyazás, fa
ültetés _ Ezĺistfenyő Gondozóhíz udvarlán - címén.

1.t14. Az onkoľmźnyzat kiadás 11107-01 cím múkcjdési cél és általános taľtalékon belül
polgĺírmesteri saját keret_ cjnként vállalt feladat _ e|őfuźnyzatźrő| átcsopoľtosít a kiađáS 11101
cím - önként vá|IaIt feladat _ dologi e|őirźnyzatźra ||O,3 e Ft-ot a Molnaľ Ferenc Általanos
Iskola kaľácsonyi tinnepségére 80 db Pál utcai frfü című ktinyv beszeruése érdekében.

t.ĺ|5. Az onkormźnyzat kiadás |l7O2 cím _ önként vá||a|t feladat _ dologi kiadások
e|oirźnyzatáÍőI 519,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a benlhźzźsi e|ofuźnyzatáĺa a gázszo}'gá|tatásbó1
l<lzáĺt kertileti taľsashazak lakóinak ideiglenes ftĺtési megoldasa érdekében 40 db 7 bordás
olajradiátor beszetzése érdekében.

|.t16. Aż Öltkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüodési cél és altalanos taľtalékoń bélül
polgármesteľi saját keret_ önként vźilalt feladat - eIőirźnyzatźrő| átcsoportosít a kiadas 11101
cím _ önként vállalt feladat _benlhtnźtsi előiľaĺryzatára 3.000,0 e Ft-ot a keľületi fenntartĺású
bölcsődék és óvodák részére éventul elhasznáIődó eszközök,játékokbeszerzése éľdekében.

1.I|,7. - Az onkormtnyzat kiadás 11104 cím _ önként vállalt feladat _ személyi juttaŁís
előirányzatfuő| 246,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások e|őirźnyzatźna 200,0 e Ft-ot, a
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nunkaadót terhelo jáľulékok és szociális hozzájárulási adó e|őirállyzatán belül az EHo
e|őirćnyzatćlra 46,0 e Ft-ot.
- Az onkormányzal kiadás 1|1O4 - onként váIlalt Íbladat - munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájtltu|ási adó e|őirányzatán belül a szociális hozzájárulási adó e|őirćĺĺyzatärő|
54,0 e Ft-ot átcsoportosít azEHo eloirŕlnyzatćra |8,3 e Ft-ot, az SZJA e|őirányzatára 35,7 e
Ft-ot. A Polgármesteľi I{ivatal Anyakcinyvi Irodája 2016-ban a ,,Koztisztviselői nap''
alkalmából 200,0 e Ft jutalomban ľészesült, mely jutalmat 2016. december 16. napján egy
közosen választott program keretében használtak fel.

1.t18. Az onkormtnyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül
Sántha Péterné alpolgármesteri saját keret - ĺinként vźi|a|t feladat _ e|oirányzatárőI30,0 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11105 cím _ onként vállalt feladat - múködési célú támogatás
alIanhtztartáson kívülre e|oirźnyzatfua aZ o|ajág otthon kaľácsonyi pľogramjanak
támogatása címén.

1.ĺ19. Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím mfüödési cél és általános taľtalékon beliil
Sántha Pétemé alpolgarmesteri saját keret - ĺjnként vállalt feladat _ eIőirtnyzatźrő| 118,6 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat _ munkaađót terhelő jáľulékok és
szociális hozzájarulási adó e|őirźnyzatára 39,5 e Ft-ot, (EHo 25,4 e Ft, SZJA 14,1 e Ft)
dologi előfuźnyzatára79,I e Ft-ot józsefuaľosi iskolfü részéte szaloncukorbeszetzése címén.

1./20. Az onkormźnyzat kiadás 11107-01 cim műkĺjdési cél és általanos taľtalékon beli'il a
Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék 13. illetmény és jáľulékai e|őirźnyzataÍő| - önként vátlalt
feladat _ 33.51l,7 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _ önként vállalt feladat _
műkĺidési célú Íinanszírozási kiadason belül az irźnyítőszervi tĺímogatásként folyósított
támo gatás kiutalása e|őír źny zatfu a.

1.t21. - Az onkormźnyzatkiadás 11107-0l cím mfü<idési cél és áltďanos taľtalékon beliil a
Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 13. havi illetmény és jríľulékai e|őirányzatźről _ ĺjnként
vá||alt feladat _ I.748,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a céItaĺtalékon belül a Józsefuarosi Szocirális
Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Kĺĺzpont 13. havi illetmény és jrárulékainak - önként váltalt
feladat - e|őirźny zatźłr a.

- Az onkotmźnyzat kiadás 11107-01 cím múködési cél és általĺĺnos taľtalékon belül a
Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 13. havi illetmény és jĺáľulékai _
ĺlnként vállalt feladat - eloirtnyzatnőI38.5O8,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11108-02 cím _
önként vá||a|t feladat - mfücidési ťtnanszítozási kiadason belül az irányítószeľvi
támogatásként folyósított tlímogatas kiutalá sa e|őbźnyzatáĺa.

|.ĺ22. Az onkormźnyzat kiadas 11107-01 cím miĺkĺjdési cél és áltďanos taľtalékon belül dľ.
Sara Botond alpolgármester saját keľet_ önként vállalt fe|aďat _ e|őirźnyzatarőI I.874,7 eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ ĺjnként vállalt feladat _ dologi e|őirźnyzatźra |.250,0 e
Ft-ot, a munkaadót terhelő jĺíľulékok és szociá]ishozzźtjáľ,l|asi adó (EHo 40|,6 e Ft, SZJA
223'1 e Ft) e|Ííirányzatára 624,7 e Ft-ot a kerületi idősklubok tagiai részére gyógyfiirdő
belépőjegy ęk beszeĺzése érđekében.

1.|23. Az onkoľmźnyzat kiadás II2O1cím - önként vźi|a|t feladat - kiadás személyi juttatás
ezen belül a reprezentáció előirányzatźnó| 22,I e Ft-ot, a munkaadót terhelő jĺáľulékok és
szociális hozzájaru|ási adó előirźnyzatáról (EHo és a SZIA) 22,1 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás do l o gi e|őir źny zatLán beltil a kommunikáci ó s szo|gáItatźts elő irányz attr a.
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|./24. Az onkormányzaI kiadás l1]07-0l cím műkodési cél és á]talános tartalékon belü|
Sántha Péterné alpolgármesteľi saját keret - önként vállalt feladat - e|óirányzatáĺől600,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás l l l05 cím _ onként vállalt fe|adat _ működési célú támogatás
á|lamháztartáson kívülre e|őirányzattra a Turay Ida Színház kívźnságkondér karácsonyi
pľogľamj ának támogatása címén.

1./25. Az Önkoľmányzat kiadás 11705 cím - ĺjnként vállalt feladat _ felhalmozási céiru

támogatás áIlamháztartáson kívĹilľe e|őhányzatźlrőI I.655,7 e Ft-ot átcsoportosít a
fe|ha|mozási célú kölcsön nyújtása eloirźnyzatźra _ a benyújtott igények a|apján magasabb a
kölcsön igény az e|oirtnyzatnáI'.

2./ KöItségvetési szervek vezetőinek sajdt hatdskiirében történt előírdnyzat útcsoportosítások

2. / 1. P o|gátrm es teri Hivatal jegy zői h atá s kii r

- A Polgármesteri Hivata| If202 cím _ á|Ianigazgatási feladat _ bevételi ťrnanszírozási
bevételen belül az irányítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn töľténő
jővźńrźsa előirźnyzatáÍőI 7.696,2 e Ft-ot átcsoportosít a |2202 cím - önként vállalt feladat -
bevételi ťlnanszírozási bevételen belül az írźnyítőszervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás
ťĺzetésisztlm|źntcirténő jőváirásaelőirźnyzatáĺa.
- A Polgĺármesteri Hivata| 12202 cím _ áIlaĺrigazgatási feladat - kiadás személyi juttatás,
ezen belül az towényi illetmények e|őirźnyzatźrő| 6.060,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
jaľulékok és szociális hozzájtlru|ási adó eIőirtnyzataÍőI I.636,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
12202 cím - ĺjnként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás, ezen belül a céljuttatás
előírányzatára 6.060,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzźljarulási adó
előirányzatára 1 .63 6,2 e Ft-ot.
- A Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím _ ktitelező feladat _ bevételi ťtnanszírozási bevételen

be|u|' az irźnyitőszervi tĺĺmogatásként folyósított tźtmogatás Íizetési számlán történő jőváítása
e|őirźnyzataÍőI 27 .127,2 e Ft-ot átcsoportosít a |f20f cím _ ĺjnként vállalt feladat - bevételi
ťĺnarlszírozasi bevételen beltil az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított tamogatás fizetési
szźlmlźn történő j óv áít ésa e|őir tny zatźr a.

- A Polgármesteri Hivata| 12202 cím _ kotelező feladat _ kiadás személyi juttatas, ezen belül
a törvényi illetmények e|óirźnyzataro| 2|.360,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő jaľulékok és
szocialis hozzźĄźrv|ási adő előirźnyzatźnő| 5.167,2 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 12202 cím _
onként vá||alt feladat _ kiadás személý juttatás, ezen belül a céljuttatas e|őirźnyzatźra
21.360,0 e Ft-ot, a munkaađót terhelő jaľulékok és szociális hozzájaĺu|asi adó előiľanyzatfua
5.767,2 e Ft-ot.
- A Polgĺáľmesteľi Hivatal kiadás 12203 cím _ kcitelező feladat _ kiadás személyi juttatás,
ezen belül a törvényi illetmények e|őirźnyzatt!Íő| 9.720,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
jarulékok és szociális hozzájźrv|ási adó e|oirźnyzatźrőI2.624,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadas
12203 cím _ <jnként vá]La|t fe|ađat _ személyi juttatís, ezen belĺil a céljuttatás e|őlľźnyzattra
9.720,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzája,ĺu|asi adó előirźnyzatfua
2.624,4 e Ft-ot.

Polgármesteri hatáskör (finanszírozási műveletek e|őirányzatai kiiztittĺ átcsopoľtosítás)

- A Józsefuarosi onkormányzat kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - mfüöđési
ťĺnanszírozási kiadason belül az irźnyítőszervi tamogatasként folyósított tźlmogatźts kiutalása
előírźnyzatárő| 27 .I27 
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működési flnanszírozási kiadáson belül az irányi|őszervi Ĺámogatásként folyósított támoga1ás
ki utal ás a e| őir ány zatár a.

- A Józsefváľosi onkonnányzat kiadás 1 1 108-02 cím _ á||amigazgatási feladat -
műkcjdési finulszitozási kiadáson belül az irźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása eloirányzattlľo| 7.696,f e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l 108-02 cím - önként válla]t
feladat - miĺkodési Íinanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támo gatás ki utal ása e|őiĺ tny zatäĺ a.

2. l 2. P olgármesteľi Hivatal jegy zői hatáskiir

A Polgĺĺrmesteri Hivatal kiadás 12203 cím - kötelező feladat - személyi juttaüĺs e|óitnyzatán
belüI a törvényi illetmények e|oirźnyzatáÍőI789,8 e Ft-ot átcsoportosít a 12203 cím _ tjnként
vállalt feladat dologi e|őirányzatźra ,,B'' kategóriás gépjármúvezetői engedély
megszerzésének költségei címén.

2. l 3. P o|gárm es teľi l{ivatal jegy zői hatásktiľ

A Polgáľmesteri Hivatal kiadás I220I-0I cím - kcĺtelező feladat _ benhazási e|óirtnyzatźn
belül a folyosók szónyegezése előirányzatárő| 612,0 e Ft-ot átcsoportosít a 1220|-01 cím _
kötelezo t'eladat _beruháztts előirányzatára 85 m" irodai terület szonyegezése címén.

2.ĺ4. Józsefváľosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyermekjóléti Kiizpont polgármesteľi
hatásktiľű 1./3. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatásktiľ

- A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont 40106 cím - kötelező
feladat - bevétel felhalmozási célú ťlnaĺszírozási bevételen beltil az irányítószeľvi
támogatásként folyósított tiímogatás fizetési szÁm|źn történő jóvétírása e|őirźnyzatźft és a
kiadás felújítás elóirěnyzatátZ.sD0,O e Ft-tal megemeli tetőfelújítás címén.
- A Józsefuiíĺosi SzocirĺIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-02 cím _ kötelező
feladat _ működési Íinanszírozási bevételen belül az irźnyitőszerui táĺnogatasként folyósított
támogatás fizetési szźlrriźn töľténő jőváitása e|őhányzatĺáról és a kiadas dologi, ezen beltil a
kaľbantartás előiranyzatáĺő| 904,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40106 cím _ kötelęző fe|ađat _
felhalmozási ťlnanszírozási bevételen belül az iĺínyítószervi tĺámogaüĺsként folyósított
támogatás fizetési szźľľťrźn történő jőváírása eLőlĺźnyzatźna és a kiadás fęlújítás e|otľźnyzatźtra
tetőfelújíüĺs címén.
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺizpont 40103 cím _ kĺjtelező
feladat _ mfüödési finanszírozźsibevételen belül az iránýtőszervi tźlmogatasként folyósított
támogatás ťĺzetési sztlmltľ' tĺjrténő jővźńrása e|őirényzatfuól és a kiadĺás dologi, ezen belül a
kaľbantaľtĺĺs előkźnyzatźtrő| 538,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40|06 cím _ kote|ező feladat _
felhďmozási finanszírozási bevételen beliil az lĺźnyítőszerví támogatasként folyósított
tiĺmogatás ťlzetési számlrán történő jőváírása e|őirźnyzatáĺa és a kiadás felújítás e|óirźnyzatára
tetí5fe|tĄítás címén.
- A Józsefiyĺáľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ 40105 cím _ kotelezo
feladat _ mfüödési finanszírozási bevételen belül az irényitôszerýí táinogatásként folyósított
tźlmogatźs fizetési széĺĺlźn történő jőváírása e|őirényzataról és a kiadás dologi, ezen beliil a
karbarfiartźts előirtnyzattrő| 255,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím _ kötelező feladat _
fe|haImozási ťĺnarszírozási bevételen beliil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
tźtmogatás ťlzętési szám|źn torténő jőváírása előfuźnyzatáĺa és a kiadás felújítas e|őírányzatáła
tetőfeliĄítás címén.

1ľ.
í-/. r:,]' 

-'-i ..,-'j'ł



- A Józsefvárosi Szociális Szolgá]tató és Gyermekjóléti Kozpollt 40103 cím - önként vál]alt
Íbladat - műkodési finanszírozási bevételen belül az irtlnyitőszeľvi tálnogatásként folyósíĹott
támogatás fizetési szám|tn törĹénő jováírása e|óírányzatáról és a kiadás dologi, ezen belĹi| a
karbantartás e|őfutnyzat.árő| 803;0 e Ft-ot átcsoportosít a 40106 cím - kötelezo felada1 -
felhalmozási ťlnanszírozttsi bevételęn beltil az iľányítószeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szźlm|tnttjľténo jővtlírásae\őirźnyzattnaés akiadás felújítás e|óirźnyzatára
Ĺe Ĺijfel új ítás cínrélr.

2. ĺ 5. P o|gárm esteľi Hiv ata l j egy zői h atá skti r

A Polgármesteri Hivatal kiadás 12f0I-0I cím _ kötelező feladat - benlházási előiranyzaĹćn
belül a folyosók szőnyegezése e|őirtnyzatárőI2.877,4 e Ft-ot átcsoportosit a 1220I-01 cím -
kcjtel ező feladat _ b eruházás el ő iľĺínyzat źľ a az al ább iak s zerint :

o bútorok beszęrzése
o egyéb évén túl elhasználódó eszkĺizök beszeruése
o sajtófal beszerzése
o 116 db kép
o reflektorokbeszerzése

445,4 eFt
1.000,0 e Ft

798,8 e Ft
500,0 e Ft
133,2 eFt

2. l 6. J őzsefu áľo s i Nap ľafo rgó E gyesített óvo da intézm ényv ezetői hatáskii ľ

- A Józsefuarosi Napraforgó Egyesített óvoda kiadás 72IOO-I7 cím _ kötelező feladat -
dologi eIőirźnyzatan belül szakmai anyagból l.000,0 e Ft-ot, üzemeltetési anyagból 2.000,0 e

Ft-ot, egyéb szo|gá|tatási kiadásokból 6.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás bęnlhtuás -
kötelező feladat _ eloirćnyzattra ęszkozok, bútorokbeszerzése, biztonsági kamera kiépítése
céLjábő|.

- A Józsefuáľosi Napľafoľgó Egyesített óvoda bevételi _ 72|00-17 cím _ miĺköđési
flnanszírozási bevételen bęlül az irźnyítőszervi tamogatásként folyósított támogatás fizetési
szźlmlźn történő jőváírźsa e|őirźnyzatźról' 9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási
ťĺnanszlrozási bevételen belül az irtnyítőszervi tamogatásként folyósított támogatás fizetési
szźĺrJźn történő j óv étír ása e|őfu tny zatáĺ a.

Polgáľmesteri hatáskiiľ (finanszírozásimíĺveletek e|őirányzatai kiiziittĺ átcsoportosítás)

Az Oĺlkorĺnźnyzat kiadás 11108-02 cím mfüöđési ťlnanszirozási kiadason belül az
írźnyítőszervi tamogatásként folyósított szźlmla kiutalása _ kĺĺtelęző feladat - e|őtrźnyzatźnő|
9.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson beliil az iĺányítószervi
tamogatásként folyósítottszámlakiutalása _ kĺjtelező feladat - eloiĺźnyzatfua.

2. ĺ 7 . J őzs efváro si E gyes ített B tilcs ő dék intézm ényv ezetői hatáskii r

1.l A kiadas 40100-02 cím - kĺitelező felađat _ benházási, ezen belül az egyéb tźngyi
eszközök beszerzése kiadási előirźnyzatźrőI 1.550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az ingatlanok
felújítása -.Babóca és Mini-Manó Bólcsődében \ĺezeÍoi iroda és dolgozói étkęzo kialakítísa _
tjnként vállalt feladat - kiadási e|őírźnyzatźra.

2.l A bevétel 40IO0-O2 cím finanszírozási bevételein beltil a fe|ha|mozttsi irányítószervi
tĺímogatasként folyósított támogatrís ťlzetési szźlmlrźn történő jőváírása - kötelező feladat _
előírźnyzatáÍő| |.550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszítozźsí bevételein belĹil a feIhalmozási
fuányítőszewi tátmogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn történő jőváírása - onként
váI|a|t feladat _ e|őfuźnvzatára, 
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Polgármestcľi hatáskłĺľ (finanszírozáłsi műve|etck e|őirányzatai ktiziitti átcsopoľtosítás)

Az onkormányzaL kiadás l1108-02 cím Íbllralmozási ťlnanszirozási kiadáson beliil az
irźnyítőszeľvi támogatásként folyósított szám|a kiutalása -kote|ezó feladat - e|óirányzatárő|
1.550,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási finanszirozásj kiadáson belül az irányítószervi
támogatásként folyósított számla kiutalása - önként vál|alt feladat - e|őirányzatáĺa.

2./8. Józsefváľosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Ktizpont polgármesteri
hatáskörű 1./13. ponthoz kapcsolódó intézményvezetői hatáskiir

A Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40106 cím - kote|ező feladat -
bevétel mfütjdési célú ťlnanszirozási bevételen belül az futnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetésj szám|tn tĺjrténő jőváirźsa e\ófuźnyzatát és a kiadás dologi
eloirźnyzatát 781,I e Ft-tal megemeli fagal|yazási munkálatok és fa iiltetés - Eziistfenyő
Gondozóhźn- címén.

2.l9. Jĺózsefváľosi Egyesített Błilcsődék polgármesteľi hatáskiiľű 1,.l20. ponthoz
kapcsolódó ĺntézményv ezetői hatáskör

Az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vá|la|t feladat _ bevételi működési
ťĺnanszirozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított trímogatas Íizetési
szám|źn toľténő jőváírása e|őfutnyzatát 33.5|I,7 e Ft-ta| megemeli és ezze| egyidejűleg a

kiadás 40100-02 cím - személyi juttatás e|őirtnyzatát 26.38],2 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő
járulékok és szociálishozzźĄźnllási adó e|óirźnyzatát 7.124,5 e Ft-tal megemeli 13. havi
iIletménynek megfelelő jutalom kifizetése címén.

2.ĺ10. Józsefvárosĺ Szociális Szolgáltatĺi és Gyeľmekjóléti Központ polgármesteri
h atás kti rű 1. Izt. p onthoz kap csoló dĺí ĺntézményv ezetői hatásktir

- A Józsefuarosi Szociális Szolgaltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 40101 cím - clnként vállalt
fe|adat _ működési finanszírozźsi bevételen belül az irźnýtőszervi támogatasként folyósított
támogatás fizetési szám|źntĺjľténő jőváírasaelóirźnyzatźú2.662,8 e Ft-tal és ezze| egyidejiileg
a kiadás személyi juttatas e|oirźnyzatát 2.096,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és

szociális hozzájału|ási adó előirźnyzatát 566,1 e Ft-tď megemeli 13. havi illetménynek
megfelelő ĺisszegĺĺ jutalom kifizetése címén.
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40|02-0I cím _ önként

vrĺIlďt feladat _ mfü<idési finanszírozási bevételen beltil az kźnyítőszervi tamogatasként
folyósított támogatas fizetési szźm|án töľténő jőváírasa e|őirányzatźft 4.628,9 e Ft-tal és ezze|

egyidejűleg a kiadás személyi juttatas előfuźnyzatát 3.644,8 e Ft-tal' a munkaadót teľhelő
jarulékok és szociális hozzájáralási adó e|óirányzat.át 984,| e Ft-tal megemeli 13. havi
illetménynek megfelelő ĺisszegú jutalom kifizetése címén.
- A Józsefuárosi Szociális Szolgá|tatő és GyermeĘóléti Központ 40702-02 cím _ önként
vźila\t feladat - működési finanszírozási bevételen belĺil az irźnýtószervi üámogatásként
folyósított támogatas fizetési szám|źn történő jőváírása előírtnyzatźń 2.303,3 e Ft-tal és ezze|

egyidejűleg a-kiadrĺs személyi juttatás-e|őirényzatát l.813,6 e Ft-ta}, a munkaadót terhe}ő
járulékok és szociális hozzétjárulási adó e\őirtnyzatźń 489,7 e Ft-tal megemeli 13. havi
illetménynek me gfeIelő ö sszegű j utalom kif,rzetése címén.
- A Józsefuarosi Szocialis SzolgáItatő és Gyermekjóléti Központ 40|02-03 cím - ĺjnként
váLlaLt feladat - múködési finanszírozási bevételen belül az kźnýtőszervi támogatásként

folyósított támogatás fizetési szám\źn töľténő jővurásae|őbźnyzatát 5.492,0 e Ft-tal és ezze|

egyidejrĺleg a kiadás szeméIyi juttatás e|oirźnyzatát 4.324,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
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járulékok és szociális |.lozzájáru|tĺsi adó e|őirányzatát 1.167,6 e lrt-tal megemeli 13. Iravi
iIletménynek megfeleIő összegű jutalom kifizetése címén.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40103 cím _ önként váila|t
feladat - működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi ttnlogatásként folyósított
tźĺmogatás fizetési szám|tn töľténő j(:váírása előirtnyzatát 3 .572,0 e Ft-tal és ezze|egyidejtĺleg
a kiadás személyi juttatás e|óirányzatát 2.812,6 ę Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájttrulási adó e\oirányzatát 759,4 e Ft-tal megemeli 13' havi illetménynek
megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.
- A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktlzpont 40104-01 cím _ önként
vállalt feladat _ mtĺköđési finanszírozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|źn töľténő jőváíttsa elóirźnyzatát ]26,7 e Ft-tal és ezze!
egyidejűleg a kiadás szemé|yi juttatás e|őkányzatát 572,2 e Ft-tal' a munkaadót terhelő
jarulékok és szociális hozzźtjáĺulási adó e\őítányzatźń 154,5 e Ft-tal megemeli 13. havi
illetménynek megfelelő összegű jutalom kifizetése címén.
- A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-02 cim - önként
vá||a|t feladat _ mfüödési finanszírozási bevételen belül az irźnyitőszervi támogatásként
folyósított támogatás fizetési számlźn torténő jóváírása előirtnyzatát 5.066,4 e FĹtď és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás személyi juttatás elóirźnyzatát 3.989,3 e Ft-tal, a munkaadót terhelő
jĺírulékok és szocialis hozzájźtrulási adó e|őfuźnyzatźú 1.077,I e Ft-tal megemeli 13. havi
i l letménynek me gfelelő o sszegu j utalom kif,rzetése címén.
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40105 cím _ önként vállalt

feladat _ mfüĺĺdési Íinanszírozĺási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési sztĺritn ttĺrténő jőváírása e|ŕ5irźnyzatźLt 5.220,6 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg
a kiadás személyi juttatás e|őirtnyzatát 4.||0,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és
szociális hoz:zźljźrulasi adó e|őirtnyzatát I.I09,9 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek
megfelelő <isszegű jutalom kifizetése címén.
- A Józsęfuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kdzpont 40106 cím _ ĺjnként vállalt
feladat _ műkĺjdési finanszíľozási bevételen belĺil az irźnyítőszęrvi tĺĺmogatásként folyósított
támogatás fizetési szźrn|źn torténő jőváírása e|ĺĺirźnyzatát 3.298,7 e Ft-tal és ezze| egyidejiíleg
a kiadas személyi juttatás e|őirźnyzatát 2.597,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jáľulékok és
szociális hozzája,ĺu|ási adó e|óitényzatát 70I,3 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek
megfelelő cĺsszegÍĺ jutalom kifizetése címén.
- A Józsefvĺĺrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺlzpont 40107 cím _ önként vźilaht
feladat _ műköđési finanszíroziási bevételen beliil az kźnyítőszervi tÁmogatasként folyósított
támogatás fizetési szźnrlźntörténő jóváírásaelrőirźnyzatát3llp e Ft-tal és ezze| egyiđejűleg a
kiadas személyi juttatás e|oiźnyzatat 245,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájaru|asi adó előírźnyzatźLt 66,3 e Ft-tď megemeIi 13. havi illetménynek
megfelelő összegÍi jutalom kifizetése címén.
- A Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont 40108 cím _ önként vállalt
feladat _ mfüödési finanszírozási bevételen belül az lttnýtőszerví tźtmogatásként folyósított
tźtmogatás ťlzętési számlźm töľténő jőváírása előírányzatźÍ |.464,4 e Ft-tal és ezzel egyidejiíleg
a kiadás személyi juttatás előirźnyzatát l.|53,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájałulási adó e|őirźnyzatat 3|I,3 e Ft-tal megemeli 13. havi illetnénynek
megfelelő cĺ sszegŕĺ. j utál om kifi zetése címén..
- A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont 40109 cím _ önként vállalt
feladat _ működési ťlnanszítozási bevételen beltil az irźnýtőszervi télmogatásként folyósított
tĺĺmogatás ťlzetési szálĺiźn történő jőváírása e|őirányzatát 3 .7 60,5 e Ft-tal és ęzze| egyidejűleg
a kiadás személyi juttatas előfuźnyzatát 2.96I,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájarulźtsi adó e\őitźnyzatźlt 799,5 e Ft-tal megemeli 13. havi illetménynek
megfelelő tisszegű jutalom kifizetése címén.
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2./ 11. Polgárm cstcri H ivata| jegyzői h atásköľ

a) A Po|gáľmesteľi Hivatal bevétel 12202 cím á||amigazgatási feladatok
ťlnanszirozási bevéte]en belĺil az irányitőszeľvi támogatásként folyósított támogatás í.izetési
szérn|án toľténő jőváírása e|őiränyzatárő| 2.317,5 e Ft-ot átcsoportosít a 12202 cím _ önként
vtů|a|t feladat - finanszírozási bevételen beliil az irtnyítőszeľvi támogatásként folyósított
támogatás fizctósi számlan tortćnő jóváírása clőirányzataľa.
b) A Polgármesteľi Hivatal kiadás If202 cím - źú|arnigazgatási feladatok - szemé|yi
juttatás, ezen belül a torvényi illetmények e|őirtnyzatáról 1.600,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájźĺu|ási adó e|oirtnyzatáÍől 717,5 e Ft-ot átcsopoľtosit a |2202
cím - önként vállalt feladat _ személyi juttatás, ezen belül béľen kívüli juttatás e|őirźnyzatźlta
1.600,0 e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájźnulási adó előirźnyzatára
7t7,5 e Ft-ot.
c) A Polgáľmesteri Hivatal bevételi 12202 cím _ kötelező feladat - finanszírozási
bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száľrůźn torténő
jőváírasa e|őirźnyzatźnól 10.633'9 e Ft-ot átcsoportosit a 12202 cím _ önként vźi|aLt feladat -
ťlnanszírozási bevételen belĹil az írtlnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźtlr:Jźn tcjľténő jőváirtsa eloírtnyzatáĺa 8.359,3 e Ft-ot, a bevételi 12201-03 cím _ onként
vá||a|t fe|adat - ťtnanszirozá.si bevételen belül az irźnyítőszervi támogatasként folyósított
támogatás fizetési szán]źntĺjľténő jőváításae|óirányzatźra2.2]4,6 e Ft-ot.
d) A Polgármesteri Hivatal kiadás |2f02 cím _ kötęIező fęladat _ személyi juttatás, ezen
belül a törvényi illetmények eloirźnyzataÍő| 7.560,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jarulékok és
szociális hozzájáĺu|asi adő e|őítáĺyzattlrő| 3.073,9 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 12202 cím -
onként vállalt feladat _ személyi juttatás előirźnyzatan belül a béren kívÍili juttatások
e|őiźnyzataľa 5.880,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájtnulási adó
előirźnyzatára 2.479,3 e Ft-ot, a 12201-03 cím - önként vállďt feladat - személyi juttatas

e|őirźnyzatan beliil a béľen kívĺili juttatások elóirámyzatĺáľa l.680,0 e Ft-ot, a munkaadót
terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄáĺu|tlsi adó e|őirźnyzatźra 594,6 e Ft-ot.
e) A Polgármesteri Hivatal kiadás 1'2203 cím - kote|ező feladat - személyi juttatás, ezen
beltil a törvényi illetmények e|őfuényzatáÍől2.400,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzźĄőłulási adó előiľanyzatárő| 980,2 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás, ezen
beltil a béľen kívüli juttatások - cjnként vállalt feladat - előirźnyzatźra 2.400'0 e Ft-ot, a
munkaadót terhelő jrĺrulékok és szociális hozzájérulasi adó - önként vállďt feladat -

eIőfu źny zatfu a 9 80'2 e Ft-ot.

Polgáľmesteľi hatáskiiľ (Íinanszírozási műveletek előirányzatai kiiztitÚi átcsoportosítás)

a) A Józsęfuaľosi onkormźnyzat kiadas 11108.02 cím _ kiitelező feladat _ műkĺjdési
ťlnanszírozasi kiadason belül az írányítőszeľvi tamogatásként folyósított tźlmogatźls kiutalása
e|őirźnyzatarő| t0.633,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108.02 cÍm _ iinként vállalt feladat
- mfüĺidési ťlnanszírozási kiadáson belül az lrźnýtőszervi támogatásként folyósított
tźlmo gatás kiutal ása e|őfu źny zatár a.

b) A Józsefuárosi onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím _ á||amigazgatási feladat _
mfüöđési ťtianszíľozási kiadáson belül az irtnyítőszeľvi tlámolatáśként folyósított támogatáś
kiutalasa előírényzatáÍőI2.317,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadrás 11108-02 cím _ tinként vállalt
feladat - műkĺjdési finanszírozási kiadáson beltil az irtnvitőszervi támosatásként folvósított
támosatás kiutalása elóirźnvzatáĺa.
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2. / 12. Po| gá ľm es teri I | iva ta I jegy zői hatáskti r

a) A Polgármesĺeri l.livatal bevételi 12201-01 cím _ kote|ezó feladat _ működési
ťlnanszírozási bevételen belüI az irányitőszervi támogatásként kiutalt támogatás ťlzetési
száĺn|án történo jővćtírása e|óittnyzattrő| 1.50|,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási
ťtnanszitozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési
szám|tntĺjrténő jóváíľása - kötelező feladat - e|őirányzatfua.
b) A Polgármesteri Hivatal kiadás I220I-ü cím _ kötelezo feladat _ dologi kiadások
e|óirźnyzatán belül a karbantartás előiranyzatźtró| 1.50I,f e Ft-ot átcsoportosít a I220I-01 cím
- kötelező feladat - beruhazás eloirányzattĺra a hazasságkötő terembe szőnyegek, Hivatali
BÜr.É bifiorzatainak, valamint mobiltelefonok beszerzése érdekében.

Polgármesteľi hatáskiiľ (Íinanszírozási műveletek e|őirányzatai köziitti átcsopoľtosítás)

Az Onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím működési ťlnarszírozźsi kiadáson belül aZ

irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
e|őirźnyzataÍőI 1.50I,2 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszirozási kiadáson belül az
iľányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kotelező feladat
e|őírźnyzatára.

2.l 13. Józsefváľosi Egyesített Bölcsődék intézményv ezetői hatáskiir

A 40100-02 cim - kĺjtelező feladat _ személyi kiađások e|őirtnyzataról 3.000,0 e Ft-ot, a
munkáltatót teľhelő járulékok kiadási e|őirányzatźrő| 810,0 e Ft-ot, a ťtnanszirozásí
bevételeken belül a mfüĺidési célú irányítószervi tiímogatásként folyósított támogatás fizetési
szźĺrién történő jóváírás e|oírźnyzatáľól 3.810,0 e Ft-ot átcsopoľtosítlgyanezen cím önként
v til.a|t fe|adat u gyanezen e|ők źny zataft a.

Polgáľmesteri hatáskiir (Íinanszíľozásĺ műveletek e|őirányzatai kiiztitti átcsopoľtosítás)

Az onkormtnyzat kiadás 11108-02 cím miĺkĺjdési célú ťlnanszitozási kiadáson belül az
fuényítőszervi támogatásként folyósított tlámogatĺás kiutalasa kĺjtelező feladat
elófuźnyzatĺíľól 3.810,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfütjdési célú ťlnanszírozlĺsi kiadáson bęliil az
kźlnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalasa _ ĺjnként vállalt felađat _
eIőirźnyzatfua.

2.114. Józsefuárosĺ Szociálĺs Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői
hatáskiĺr

a) A40102-01 cím _kote|ezó feladat - szemé|yi kiadások eIőfuényzatźrőI760,0 e Ft-ot,
a munkáltatót terhelő jaľulékok kiadási eIőirányzatarőI 293,0 e Ft-ot, a ťlnanszlrozási
bevételek beltil a mfüödési céIí hźnyítószervi tĺímogatásként folyósított támogatas ťlzetési
szźm|án tĺjrténő jőváírása előirźnyzatÁĺől 1.053,0 e Ft-ot átcsopoľtosítugyanezen cím <jnként

váll alt feladat ugyanezęn e|őir ány zatafu a.

b) A 40102-01 cím _ k<jtelező feladat - személyi kiadások előirényzatáról 1.000,0 e Ft-
ot, a munkźtltatőt terhelő jĺĺrulékok kiadási e|őirźnyzatĺáÍól 385,0 e Ft-ot, a ťlnanszírozési
bevételeken belül a mfüĺidési célú irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatas fizetési
szźlmlźn töľténő jőváírás e|óhźnyzatárőI I.385,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40102-03 cím önként
vállalt feladat ugy anezen e|őir źnyzatair a.
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c) A 40102-0l cím - kotelezó feladat - szené|yi kiadások eloirányzatáről 200,0 e lrt-ot,
a munkáltatót terlre|ő járulékok kiadási e|őirállyzatttről ]7,0 e Ft-ot, a finanszirozási
bevételeken belul a működési célú irányítószervi támogatásként folyósított támogaĹás fizetési
sztĺnlźn tcjľténő jőváírása e|óirtnyzatárő| 277,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40104-0l cím önként
vállalt fel adat ugyanezen előirtny zataira.
d) A 40|02-01 cím _ ktjtelező feladat _ személyi kiadások e|őirányzatátő| 460,0 e Ft-ot,
munkáltatót terhelő jarulékok kiadási e|oirányzatárő| 235,0 e Ft-ot, a finanszírozási
bevételeken belül a mĺíkodési célú irtnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
sztrĺián történo jiváirása e|oirźnyzataÍó| 695,0 e Ft-ot egyidejűleg a 40t03 cím _ kotelező
feladat _ személyi kiadások e|őirźnyzatáfól 500,0 e Ft-ot, a munkáltatói járulékok kiadási
el(5irtnyzatźltő| 135,0 e Ft-ot, a ťlnanszirozási bevételeken belül az mfüödési célú
irányítőszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési szttm|tn töľténő jőváírása
elóirényzataľól 635,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40103 cím önként vállalt feladat ugyanezen
e|ofuényzataira.
e) A 40102-01 cím _ kötelező feladat _ személyi kiadások eLőirtnyzatáról 780,0 e Ft-ot,
a munkáltatót teľhelő járulékok kiadási e\őirźnyzatáľól 358,0 e Ft-ot, a ťĺnanszírozási
bevételeken belül az irźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán
történő jőváittsa e|óirźnyzataľól 1.138,0 e Ft-ot egyidejiíleg a 40104-02 cím kötęlező feladat
személyi kiadások e|óirźnyzatźrő| 500,0 e Ft-ot, a munkáltatói járulékok kiadási
előírźnyzatáĺő| 135,0 e Ft-ot, a ťlnansziľozási bęvételeken belül a működési célú
irźnyítőszervi támogatás fizetési szám|źn történő jőváitása e|łőírányzatźlról 635,0 e Ft-ot
átcsoportosít a 40|04-02 cím önként vállalt feladat ugyanezen e|őlĺényzataira.
Đ A 40105 cím - kotelező feladat _ személyi kiadások e|őktnyzataľól 800,0 e Ft-ot,
munká]tatót teľhelő járulékok kiadási eIőirźnyzatźrő| 216,0 e Ft-ot, a ťlĺanszírozási
bevételeken belĹil a működési célú irźnyítőszervi támogatasként folyósított tamogatás ťĺzetési
szźlm|én tĺiľténő jóváirása e|őirźnyzatárő| I.016,0 e Ft-ot egyidejűleg a 40|09 cím kĺitelező
feladat személyi kiadások e|őírźnyzataľól 400,0 e Ft-ot, a munkáltatői jaru|ékok kiadási
e|obźnyzatáĺő| 246,0 e Ft-ot, a ťlnanszírozási bevéteIeken beltil a mfüödési célú
irányítószervi tamogatásként folyósított tĺĺmogatas fizetési számlłĺn töľténő jőváírása
e|őirźnyzatáÍő| 646,0 e Ft-ot, átcsoportosít a 40105 cím önként vállalt feladat ugyanezen
előirźnyzataíra.
g) A 40109 cím - kĺjtelező feladat - személyi kiadások elóirźnyzatarőI 640,0 e Ft-ot, a
munkáltatót teľhelő jĺárulékok kiadási eloirźnyzatźlrőI 246,0 e Ft-ot, a Íinanszíľozasi
bevételeken belül a mfüĺidési célú irźnyítőszeľvi támogatasként folyósított trĺmogatrís fizetési
szám]źtn történő jőváírása eloirźnyzatáÍól 886,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40106 cím önként
v áL|alt feladat ugy anęzen e|őkźny zataira.
h) A 40109 cím - kötelező felađat _ személyi kiadások előirźnyzatźtről 160,0 e Ft-ot, a
munkrĺltatót terhelő jaľulékok kiadási e|óirtnyzatárőI 62,0 e Ft-ot, a finanszíľoási
bevételęken belül a mfü<idési célú irányítószeľvi tźmogatétsként folyósított trĺmo gatás ťĺzetési
szźlmlźn tĺiľténő jővźirása előirźnyzataÍő| 222,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40t07 cím önként
vál lalt fel adat ngy aÍIezen elofu źny zatair a.

Đ A 40109 cím _ ktltelező feladat _ személyi kiadások e|oirźnyzatarőI320,0 e Ft-ot' a
munká]tatót terhelő jarulékok kiadási eloirányzatźrőI |23,0 e Ft-ot, a finanszírozási
bevételeken belül a működési célü iranyítószervi támogatasként folyósítoťt tlímogatráš.fizetési
szěrr:Jźn történő jőváírása e|őirányzatáÍő| 443,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40108 cím önként
v állalt fel adat ugyanezen e|őír źny zatair a.
j) A 40109 cím _ kote|ezo feladat - személyi kiadások e|őírźnyzatáľól 1.000,0 e Ft-ot, a
munkáltatót teľhelői jarulékok kiadási e|őfuźnyzatźrő| 385,0 e Ft-ot, a ťtnanszírozási
bevételeken belül a mfü<jdési célú trźnyitőszeľvi támogatásként folyósított támogatźs fizetési
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számlán törĹéllő jőváírása e|oirányzatáro| 1.385,0 e I]t-ot átcsopońosít a ugyanezen cinr

ö nként vál l al t fel ad at u gyanezen e| óir ány zatair a.

Polgáľmesteľi hatásktiľ (finanszírozási műve|etek e|őirányzatai ktiziitti átcsoportosítás)

Az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím műkodési célú frnulszírozási kiadáson belül az
irányítószervi tárnogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelező feladat
e|oirányzatáről |O.414,4 e Ft-ot átcsoportosít a műkodési célú ťtnanszirozási kiadáson belül az
irźnyítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt felađat -
e|oirányzatźra.

2.t15. Józsefvárosi Napľafoľgó' Egyesített óvoda intézményvezetői hatáskiir

A Józsefvaľosi Napraforgó Egyesített ovoda 72lOOĄ1 cím - k<jtelező felađat - személyi
kiadások etőitźnyzatárő| 16.080,0 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jaľulékok kiadási
előirányzatárő| 5.573,0 e Ft-ot, a fĺnarlszírozási bevételeken beliil a műkodési célú
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás f,rzetési szám|źn tĺjrténő jőváírása

e|óirźnyzatarőI2I.653,0 e Ft-ot átcsoportosítugyanezen cím ĺjnként vállalt feladat ugyźulezen

eLőirźnyzataira.

Polgármesteľi hatásktiľ (finanszírozási műveletek e|őirányzatai kiiztitti átcsoportosítás)

Az onkormźnyzat kiadás 11108-02 cím működési célú ťĺnanszírozási kiadáson beliĺl az

irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kcjtelező feladat
eIőirányzatárć,|2I.653,0 e Ft-ot átcsoportosít a mfüödési célú ťlnanszírozĺási kiadĺĺson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vállďt feladat -
elóirćnyzatfua.

Egyéb gazdasáryi események miatti, és a ktiltségvetési szervek vezetői,
önkormányzati v ezetők által j avasolt előiľá nyzat módosításot valamint

elłiir ány zat ko ľrekció k

E fej ezetben j avasolt koltségvetési módosítások indokai :

- kĺizponti koltségvetésből szírm aző bev éte|ek,
- íntézĺĺények saját működési bevételi t<jbbletę,
. áIlafiháztartáson beltilről és kívülről átvett pénzeszkozok,
- jőváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítrĺsok

1..t Az onkormanyzat2016. október, novembeľ és december hóban |9.325,7 e Ft szociális
kiegészítő pótlékot ftzeteiltki és kapott meg költségvetési támogatásként.

A Képviselő-teshilet
Az onkoľmányzat bevételi 11108-02 cím _ kotelező feladat _ mfüĺjdési célú

támogatások á||anlhánaftáson.beltilről előiŕanyzatan belül a kozpontikĺĺlťségvetési támogatás 
-.

e|őirtnyzatát 19.325,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím
működési ťlnanszírozási kiadás e|őítźnyzatĺín beltil az ĺrźnyítőszewitźtmogatásként folyósított
támogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őfuányzattLt |4.841,1 e Ft-ta|, az irźnyitőszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ ĺinként vá|Ialt feladat - e|őlrźnyzatát 4.484,6 e

Ft-tal megemeli.



- A költségvetési szeĺvek muködésj finallszil"ozásj bevételi e|oirányzatán belül az
itáĺyítőszervi tánrogatásként folyósított támogatás fizetési szźlm|ttn történő jőváírása és kiadás
személyi juttatás és munkaadót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őírányzatát
19.325,7 e Ft-ĺal megemeli, melyet intézményenként és ezen beltil kötelező és önként vállalt
feladatonkéllt ľészletezve a guzdasági események 1. pontjának ľlelléklete tarta|maz,

2.l A szociális źryazati pótlék kifizetésének és a támogatás elszámolásának cĺsszege 2016. IY .

negyedévben bruttó 11.730,0 e Ft volt, ezérÍ. az onkormanyzat és a költségvetési szeľvek
költségvetésének módosítása szfü séges.

A Képviselő-testület
- Az onkormanyzat bevéte|i 11108-02 cím _ kote|ező feladat _ múködési célú

támogatások á||aÍnháztartason belülről e|őirtnyzatan belül a helyi onkormányzatok általános
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ktiltségvetési támogatás e|őiľźnyzatźú.
11.730,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím működési
ťlnarszírozási kiađás e|őkźnyzatźn belül az iľányítószervi támogatásként folyósított
támogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirányzatat 10.28|,5 e Ft-tal, az irźnyitószervi
támogatásként folyósított tiĺmogatás kiutalása - önként vállalt feladat - e|oirźnyzatát 1.448,5 e
Ft-tal megemeli.
- A költségvetési szervek múkĺiđési ťlnanszírozási bevételi előiranyzatźn belu| az
irényítőszervi támogatĺísként folyósított támogatás ťrzetési számlán történő jóváírása és kiadás
személyi juttatás és munkaadót terhelő jríľulékok és szociális hozzźljtru|ási adó e|őirźnyzatát
7|.730,0 e Fttal megemeli, melyet intézményenként és ezen belül kötelezo és onként vállalt
feladatonként ľészletezve a gazdasági események 2. pontjĺĺnak melléklete tarta|maz.

3./ Béľkompenzáciő címén 2016. szeptember, október és november hónapľa 9.776,0 e Ft
kĺizponti költségvetési tamogatás illette meg az onkormany zatot.

A Képviselő{estiilet

- az Önxormtnyzat 11108-02 cím - kĺitelęző feladat _ bevételi helyi önkormányzatok
általános miĺk<idéséhez és Ęazati feladataihoz kapcsolódó kĺ'ltségvetési állami tĺímogatasok
elóírźnyzatan belül a központi kĺiltségvetési trámogatások előirányzatát 9.776,0e Ft-tal és a
kiadás ťĺnanszirozasi mfüödési kiadások e|óirźnyzatan belül az irényítőszervi tĺĺmogatasként
folyósított tiĺmogatás kiutalasa - koteLezo feladat _ előiranyzatát 9.229,9 e Ft-tď, <lnként

vá||alt feladat e|őirźnyzatźtt296,3 e Ft-tal, źi|anigazgatasi feladat e|óírźnyzatźÍ249,8 e Ft-tal
megemeli bérkompenz áciő kozponti átlami tźĺĺogatásacímén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási eloirtnyzatát - kötelezó és önként vallďt,
valamint az źů|anigazgatási feladat az előterjesztés 3. pontjanak mellékletében
részletezettek ďapján 9.776,0 e Ft-tal megemeli a20|6. szeptemberi, októberi és novemberi
bérkompenzáció címén.

4.ĺ Az onkormanyzat 2016. éves költségvetésében tervezett jĺivedelempótló tĺámogatások
(adósságcstikJ<entési és adósságosökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakĺĺsfenntartasi
tĺĺmogatása) bevételi e|őirźnyzatábő| 6.447,6 e Ft-ot kell töľĺilni az el|átottakpénzbeli juttatása

(segélyek) kiadási előírányzat cscjkkentésével egyidejűleg, miután az év során kevesębb
<isszegű tfunogatás lett igényeŁve akíťtzetések ďapján.

- adósságcsökkentési tiĺmogatásból törlés
- adósságcsĺjkkentéshez tartoző LFT

- 3.750,6 e Ft
- 2.697,0 e Ft
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A Képvi sel ő-testt'jl et

- az onkoľmányzat 11303 círn kote]ező feladat működési cé]ú támogatás
á||amháztartáson belülről e|őirányzatan belül a helyi onkoľmányzaÍok általános működéséhez
és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások e|őirányzatát és a kiadás ellátottak
pénzbeli juttatása e|őirányzatát6.447,6 e Ft{al töľlí.

5.l A kiegészitő gyeľmekvédelmi támogatás címén a kifizetések alapjan az onkormźnyzat
37,3 e Ft támogatásban részesült, így abevételi és kiadási eloiľanyzat módosítása indokolt.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat 11303 cím - kötelező feladat múködési célú támogatás
á|IaÍnháZtaÍtáson belülľől előiľanyzatéú és a kiadás ellátottak pénzbe|i juttatása eloírányzatát
31,3 e Ft-tal megemeli.

6.l A helyi cil*oľtrrfuryzaĺok általarlos lrlűkrjdésélrek és ágazati fęladatairlak tárrrogatása
jogcímenkénti októbeľ havi feltilvizsgáIata a|apjźn a gyeľmekétkeztetéshez kapcsolódó
iizemeltetési tĺímogatás lemondása miatt az onkormtnyzatot 18.975,6 e Ft nem illeti meg. A
támogatási eloirźnyzatot törĺjlni szĹfüséges, melynek fedezete a műkodési céItaÍta|ékon belül
az á'||ani tĺím o gatás ok l emo ndás a elők ány zat.

A Képviselő-testület
- az onkoľmányzat 11108-02 cím - kötelező feladat - múköđési célú támogatás
áIlanháztartáson belül e|őirtnyzatan belül a helyi cinkormanyzatok általános műkođéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások előfuźnyzatát és a kiadás 11107-01 cím
mfüödési cél és általános tartalékon belul az állami támogatások lemondása céltaľtalék
elóirányzatát 18.975,6 e Ft-tal torli.

7.l A Polgáľmesteľi Hivatal által k<izfoglalkoztatásra igényelt _ előirĺínyzathoz képest -
támogatási többlet összege 25.192,5 e Ft. A masodik felévi tényleges kifizetés 17 .613,4 e Ft.
A kĺiltségvetés módosítása indokolt a bevételi és kiadási teljesítés miatt. Javasolt a
kiil<jnbözettel a miikĺjdési céltaľtďék közfos|a|koztatás ĺinĺész előirźnvzatźnak mesemelése.

A Képviselő-testĺilet
- a Polgrírmesteľi Hivatal 1220|-03 cím - kĺitelező feladat - bevételei miiködési céIú
támogatás al|amháztałtáson beliilĺo| előirźnyzatźt 25.792,5 e Ft-tď megemeli és ezze|
egyidejűleg a mfüödési finanszírozási bevételen belül az kanýtôszervi támogatas fizetési
szźtm|źn tĺjrténő jőváńrása e|őĺrtnyzatźń 8.179 ,I e Ft-tal csĺjkkenti és a kiadás személyi juttatas

e|őirźnyzatát |7.072,4 e Ft-tď, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájaĺu|źsí ađő
e|őlrźnyzatát 541,0 e Ft-tal megemeli.
- az onkormanyzat ||108-02 cím - kotelező feladat _ miĺködési célú finanszírozási
kiadáson beliil az írźnyítőszervi támogatasként folyósított tĺímogatĺís kiutalása eIőirźnyzatfuő|
8.149,l e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím mfüddési cél és általános taľtalékon belül
akozf oglalkoztatásönĺészcéltaľtaléke|oirźnyzatfu a.

8./ A Polgármesteri Hivatal diákmunkára 4,567,4 e Ft-ot ťlzetett ki, melyből a k<izponti
kĺiltségvetésbő| 4.543,0 e Ft térĺilt meg, miután a betegszabadságra jutó kifizetés nem
ťĺnanszírozhatő. Javasolt a Lĺőnyző összeget a mfüĺjdési céltaľtalékon belül a
közfoglalkoztatźsönľésze|őirźnyzatáľólátcsopoľtosítani.

A Képviselő-testtilet
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- az trlkormányzat 11107-0l cínr műkodćsi cél és általános tartalékon belü| a
közfoglalkoztalás onĺész e|óirányzatáről f4,4 e lrt-ot átcsoportosit a 11108-02 cínr - onként
vállalt fe|adat - nrűkcjdési célú finanszirozási kiadáson belül az fuányitőszeľvi támogatásként
fo l y ó s ított t ám o g atás ki utal ása e|őir tlny zatár a.

- a Polgármesteľi Hivatal 12201-03 cím ĺjnként vállalt feladat mrĺkĺjdési
flnanszírozási bevételen belül az irányitószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źn tĺjľténő jővtńrása e|óirányzatćú 24,4 e Ft-tal, a működési céIú támogatás
á||aĺrlháztartáson belülről előirányzatát 4.543,0 e Ft-tal és ezzel egyidejrileg a kiadás személyi
juttatás e|oirŕnyzatát 3.596,4 e Ft-tal, a munkaađót terhelő járulékok és szociális hozzájtlru|ási
ađő előfuányzatátg7l,0 e Ft-tal megemeli.

9./ A 2016. évi népszavazás költségeinek elszámolása alapján az onkormányzatot I'5]8,| e
Ft támogatás illette meg, mely év végéig a sztlrn|źn jőváírásra került, ezért a költségvetés
módosítása indokolt.

A Képviselő-ĹestÍ'ilet
- a Polgármesteri Hivatal 12201-03 cím _ kötelező feladat - múkodési célú támogatas
á|IaÍnhaztafiáson belülről előiranyzatát I.578'1 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi
juttatás e|őirźnyzatan belĺil a reprezerltźrciő e|őirźnyzatát 30'0 e Ft-tal, a megbízźlsi díjak
e|oirźnyzatát (munkavégzéste iranyuló egyéb jogviszony és kiilső személyi juttatások)
elofuźnyzattLt 673,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĄźlrulási adó
e|óirźnyzatát |98,6 e Ft-tal - szociális hozzájáru|ási adó 183,6 e Ft, EHo 9,6 eFt, SZJA 5,4 e
Ft- a dologi kiadások e|őirźnyzatát 675,9 e Ft-tal megemeli.

10./ A Polgármesteri Hivatal 12203 cím kötelező feladat e|őirźnyzatainak módosítása és
átcsoportositásaaf eLhaszná|źtsalapjanindokolt.

A Képviselő-testtilet
- a Polgáľmesteri Hivatal 12203 cím _ kĺitelező feladat - mfüodési bevételein belül a
kĺjzvetített szo|gáItatźts bruttó e|őfuźnyzatźlt és ezze| egyidejűleg a kiadas dologi e|őirźnyzatán
belül a konętítet1szo|gáItatások bruttó e|őirźnyzatźLt205,3 e Ft-tal megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal 12203 cím _ kote|ező feladat - kiadrás személyi juttatas
e|őirtnyzatlĺn belül a helyettesítés előirányzatźlrő| 868,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi
juttatas eLofuźnyzatźn beltil a foglalkoztatottak egyéb szemé|yí juttatás e|őirtnyzatára
betegszabadság címén.
- a Polgármesteri Hivatal 12203 cím _ kcjtelező felađat _ kiadas dologi eIőlrźnyzatén
belül az iŁemeltetési anyagok beszerzése nettó előirrĺnyzatátőI8.652,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
szakmai anyagok beszerzés nettó előirźnyzatáĺa 23,0 e Ft-ot, az inÍormatikai szolgáltatas
eIőirtnyzatara 5.442,0 e Ft-ot, a kommunikációs szo|gáitatás előirányzatátta979,0 e Ft-ot, a
könjzemi díjak előiľźnyzatára 2I7,0 e Ft-ot, a bérleti díjak előiľźnyzatára 964,0 e Ft-ot, a
ktizvetített szolgá|tatások előirányzatźra 26,0 e Ft-ot, a szakmď tevékenységet segítő
szo|gáItatźsok előiľlĺny zatźlĺ a 1 . 00 1, 0 e Ft-ot.

Lt.l A Szęnt KozmaEgészségügyi
- kozfogla|koztatás
- rezidensek bére
- oEP bevételi tĺjbblet

Központ teljesült běvételi tĺjbblete, melyek đż a|ábbiak:
2.742,3 eFt

784,0 eFt
76.763,9 eFt.

A bevételi többletekkel a költségvetési szerv költségvetésének módosítása sziikséges.
Az intézményi kĺiltségvetésen belül a teljesítések miatt az átcsoportosítás sziikséges.



A Képvise]o-testijlet
- a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 50100 cím _ kotelezo feladat -
bevételi működési céIri támogatás államházt.artáson belĺjlről előirányzatéLt 2.142,3 e F.t-tal és
ezze| egyidejűIeg a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények e|őirányzatát
l.815,5 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáruIási adó e|őirtnyzatát
326,8 e Frtal m e gemel i közfo glalko ztatás címén.
- a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont 50100 cím _ köte|ező feladat _
bevételi működési célú támogatás államháńartáson belülről e|őirźnyzatát 784,0 e Ft-tal és
ezze| egyidejrĺleg a kiadás szeméIyi juttatáson belül a törvényi illetmények e|őirányzatźĺ
617,3 e Ft-tal, a munkaađót terhelő jáľulékok és szociális hozzájźrulási adó e|őirtnyzattń
166,7 e Ft-tal megemeli ľeziđensek bére címén.
- a Józsefuaĺosi Szent Kozma Egészségügyi Kĺizpont 50100 cím - kötelező feladat -
bevételi működési célú támogatás államháńartáson belülľől eIőírźnyzattń 76.163,9 e Ft-tal és
ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a törvényi illetmények előirányzatát
27.259,8 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|óirźnyzatát
5.740,2 e Ft-tal, dologi e|őktnyzatLán belül a szakmai segítséget nyújtó szolgáltatások
e|őirźnyzatát 49.163,9 e Ft-tal megemeli oEP bevételi többlet és annak felhasznalása címén.
- a Józsefvĺĺľosi Szent Kozma Egészségiigyi Központ 50100 cím kiadás beruhazási -
önként vá|Ia|t feladat - eIł5irtnyzatuőI 19.|42,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások _
kote|ező feladat - e|őirtny zatźr a.

12.l Az e|ozo években befizetett helyi ttlmogatás túlfizetés visszaťtzetése 48,0 e Ft, mely miatt
a mfüödési általanos taľtalékľól az átcsoportosítas indokolt.

A Képviselő-testület
- az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áltďanos taľtalékon beIu| az
általanos tartalék _ kötelező feladat - elóirźnyzatfuő| 48,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11501
cím _ önként vállalt felađat _ dologi e|oírźnyzattna.

13./ Az onkormźnyzat I|IOZ cím dologi e|őirźnyzatLán beliil a teljesítések ďapjan e|őiĺtnyzat
átcsopoľtosítísok sziiksége sek.

A Képviselő-testiilet
- az onkoľmĺínyzat kiadás I1I02 cím _ önként vź/'|a|t feladat _ dologi e|óirźnyzatźn
beltil az egyéb szolgá|tatźsok előiranyzattxőI 106,9 e Ft-ot, az egyéb dologi kiadások
eLofuźnyzatĺáľól 1.090'3 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiküldetések dologi e|t5ĺrźnyzatő,ĺa.

t4.l Az onkormányzat 1130l cím dologi e|őirtnyzatán bęliil a tényleges felhasználások miatt
átcsopoľtosítĺís sztikséges.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás
e|őbźnyzatáről' nettó 97,0 e
eIőirźnvzatźna.

11301 cím - önként vźil'alt feladat - egyéb szoIgá|tatás
Ft-ot átcsoportosít az iŁemeltetési anyagok beszerzése

15.l Az onkonrrarryzat 11303 cínr dologi e|őirźnyzatain beltil a ľerrdkívüli település
támogatásként|<lfizetett Erzsébet-utalványok kezelési kdltségeiľe átcsopoľtosítĺís sziikséges.

A Képviselő-testtilet
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- aZ onkoľmányzatkiadás l l303 cím - kötelezo feladat - dologi e|oirányzatánbe|u| az
egyéb dologi kiadások előirányzatárő| 63,0 e Ft-oĺ átcsoportosita11303 cím _ önként vállalĺ
feladat - dologi előirtnyzatáta.

16.l Az onkĺ:rmányzat I14O1 cím kötelezo feladataira jóváhagyott előirány zatok módosítása,
átcsoportosítása szükséges a felhasználások miatt.

A Képviselő-testtilet
- az onkormanyzat kiadás 1140l cím - kötelező feladat _ benlházás informatikai
eszközök beszerzése e|őírtnyzatáról bruttó 409,2 e Ft-ot átcsopoľtosít az egyéb tárgyi
e szko zok, ezen belül mobi ltel efonok b e s zer zése e|őir tny zatár a.
- az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áltďanos taľtalékon be|u| az
általános taľtalék _ kötelező feladat - e|oirźnyzatźlrő| 32,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11401 círn _
kĺjtelező fe|adat _ kozÍlzemi díjak és kommunikációs szo|gźůtatáts bruttó elóirányzatára a
2015. évben megszúnt költségvetési szervet érintő kiadrások címén.
- az onkormanyzat ||4OI cím - kĺitelező feladat - bevételi működési saját, ezen beliil
szo|gáItatási paĺkolasi bevételi és kiadás dologi elĺ5irźnyzatan belül az egyéb kiadasok
e|ŕĺirźnyzatát3,0 e Ft-tal megemeli paľkolási díjbevétel visszaťlzetése címén.
- az onkormányzat 11401 cím * kötelező feladat - mfüödési bevételen beliil a
kozvetítetí szolgáltatás bevételi e|őirźnyzatát bruttó 2.64I,6 e Ft-tal és ezzel egyidejiĺleg a
kiadás dologi e|oirényzatan belül akozvetitett. szolgáltatás kiadási e|őirźnyzattń,ugyanezen
összeggel megemeli.

17./ E|őzt| évi köĺerület-foglalási díjbevétel visszaťĺzetése miatt az tnkormtnyzat II404-02
kötelező feladat bevételi és kiadási e|oitźnyzatanak móđosítása szfüséges.

A Képviselő-testüIet
- az onkormĺányzat |1404-02 cím- kötelező feladat _ mfüĺjdési bevétel elóirtnyzattú és
a kiadás dologi e|óirźnyzatan beliil az egyéb dologi kiadasok eIőirźnyzattLt 3,0 e Ft-tal
megemeli.

t8,.t Az onkoľmanyzat |1407 cím dologi e|(5irźnyzatai közĺĺtti átcsopoľtosítás szfüséges a
fe|hasznáIások miatt.

A Képviselő-testiilęt
- az onkormányzatkjadás |1407 cím - kĺjtelező fęladat _ dologi e|őltźnyzat.áĺbeliil a
kaľbantartás előiľányzatarőI nettó 105,0 e Ft-ot átcsopoľtosít az informatikai szolgáltatás
e|őirźnyzatĺĺľa nettó 30,0 e Ft-ot, az egyéb dologi kiadások e|óirźnyzatata nettó 75,0 e Ft-ot.

19.l A Nemzeti Kozszo\gźiati Egyetem fakivágás címén 2016.II. félévben 38.037,9 e Ft-ot
ťĺzetett be, mellyel a működési céltartalék előlĺényzatát szĺikséges megemelni.

A Képviselő-testtilet
aZ onkoľmanyzai ttsoz cím _ kötelező..fęladat - mfüĺjdési bevétel 

.e|őirźnyzatźú

38.037'9 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-0l cím mfüödési cél és általanos
taľtalékon beliil a fapótlas-k<irnyezeťvédelmi céltartalék _ kote|ező feIadat _ e|őirźnyzattĺ,
ugyan ezen cisszeggel megemeli.

20.l Paĺkolás megváltas címén 2016.II. félévben 15.053,0 e Ft bevétel teljesült, mellyel a
fejlesztési céltaľtalék parkolás megváltás e|őirányzatát szükséges megemelni.
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A Képviselő{estület
- az onkoľmányzat 7750f cím _ önként vá||alt feladat - felhalmozási cé|u átvett
pénzeszköz e|őlrányzaÍát 15.053,0 e Ft-tal és ezze| egyidejűleg a kiadás 11|07-02 cim
felha|mozźlsi céltartalékon beliil a parkolás megváltás céltartalék - önként vállalt feladat _
e|őir tny zatát, u gyan ezen ö s szeggel me gemel i .

f1./ Az önkormányzati vagyonkataszteri ľendszer karbantartására az e|ófutnyzat- a
Polgármesteri Hivatalnál lett megtervezve, azonban a szeruódés önkormáĺyzati feladatra lett
megkötve, ezért aHivatal és az onkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület
- a Polgármesteľi Hivatď 12201-02 cím - kĺjtelező felađat - mfüödési finanszírozási
bevételi e|oirányzatán belül az írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|źln töľténő jőváírźsa előirźnyzattú. és a kiadás dologi előirtnyzatát 2.280,0 e Ft-tal
csökkenti.
- az onkoľmanyzatkiadás 11108-02 cím - kötelező feladat _ mfüödési finanszírozási
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźnyzatárő|
2.280,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás I|502 cim _ kötelező feladat _ dologi e|óirźnyzattn
beltilazinformatikaiszolgźlltatLísokelőiľĺányzatźlta.

22.l Az onkormanyzat |1502 címen belül az e|óiĺtnyzat átcsoportosítása sztikséges 100 db
tźnsasházi infoľmációs ttlb|áĺa önkormiĺnyzati képviselő nevének és elérhetőségének
j av itásttho z matrica ké szíté se miatt.

A Képviselő-testület
- az onkoľmanyzatkiadás II5O2 cím _ kötelező feladat - dologi e|óírtnyzatan betiil az
egyéb dologi kiadások eIőírźnyzatáĺól bruttó 19,| e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás |1502 cím -
önként va]lalt feladat - dologi e|óirźnyzatźĺra'

23.l Az oĺlkormźnyzat |1602 cím ktizvetített szolgáltatasok bevételi és kiadási
e|oir źny zatainak mó do sítasa a telj e sítés ek mi att szfü séges.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormanyzat l|602 cím _ kötelező feladat - mfüĺjdési bevételi e\ílírźnyzatźn
beliil a kozvetítętt szolgéitatások előirányzatát bruttó 4.139,0 e Ft-tal és ezzę| egyidejűleg a
kiađás dologi előirźnyzatrín belül a kometített szo|gźitatźsok etőiľlányzatát, ugyan ezen
ĺisszeggel megemeli.
- az onkormanyzat tI602 cím - kötelező feladat _ kiadás dologi eloirźnyzatan beltil a
konjzemi díjak bruttó e|őirźnyzatáĺőI I|.I47,2 e Ft-ot átcsoportosít a kĺizvetített
szo|gźitatások kiadási e|őir źnyzatźra.

24.l A Napraforgó Egyesített óvoda vezetője az atźhbi intézméĺyi költségvetésen belüli
e|őir źny zat átc s opo rto sítas okat kezdemény ezte :

A Képviselő-testÍilet
: a Napraforgó Egyesített óvoda 72I0O-17 cím - kötelező feladat _ kiadás beruhazási
eIőirźnyzaton belül az egyéb targyi eszközök beszerzése előfutnyzatźIrő| 2.200,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi kiadások előirźnyzatźn belül a szakmai anyagok beszerzése
e|oir źny zatfu a év en b elüI elhas znáIő dő e s zközök b eszerués e címén.
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- a Napraĺbrgó Egyesített ovoda 72100-17 cim _ kötelezo fe]adat _ felhalmozási
ťlnanszirozási bevételi e|oirányzatán belül az irányítószervi támogatáskénÍ folyósított
támogatás fizetési számlán történo jőváirása e|oirányzatárő| 2.200,0 e Ft-ot átcsoportosít a
műkĺjdési ťlnanszirozási bevételen belüI az irállyitőszervi tttrnogatásként folyósítoĹt támogatás
fi zeté s i számlán tĺj ľténő j őv áír ása e|őiľ ány zatár a.

- az onkoľmány zat kiađás 1 l l 08-02 cím felhalmozási f,rnan szirozási kiadáson belül az
irányitőszeruí támogatásként folyósított támogatás kiutalása kĺjtelęző feladat
e|őirźnyzatárő| 2.200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mĺiködési finanszitozási kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ĺjnként vállalt feladat
előírányzatára.
- a Napľafoľgó Egyesített óvoda 72IOO-17 cím _ kote|ező feladat _ kiadás beruhazási
eloirtnyzatĺán bęliil az egyéb tźttgyi eszközök bęszęrzése e|őírtnyzatáÍő| 400,0 e Ft-ot
átcsoportosit abervhźnási kiadások e|óirtlnyzatán beltil az infotmatikai eszközök beszerzése
eloirźnyzattna.

25.l A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont vezetď1e az a|ábbi
iĺtézményi költségvetésen beliili e|oirźnyzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

A Képviselő-testĺilet
- az onkormĺínyzat kiadás 11108-02 cím kiadás.felhalmozási finanszitozźsi kiadáson
belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatása kiutalása - önként vállďt feladat

- eLőirźnyzatárő| I.250,0 e Ft-ot átcsoportosít a műkĺjdési célú ťĺnanszírozási kiadáson belül
az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatása kiutalasa _ kötelező feladat
e|őirźnyzatáĺa.
- az onkormĺínyzat kiadás 11108-02 cím kiadás felha\mozási finanszírozasi kiadáson
be|uI az irźnyítőszervi támogatasként folyósított támogatása kiutalása - önként vállalt feladat
_ elóirźnyzatźnő| 1.140,0 e Ft-ot átcsopoľtosít kiadás felha\mozási Íinanszírozási kiadĺáson
belül az irźnyítőszervi támogatĺĺsként folyósított tamogatasa kiutalása _ k<itelező feladat _
előfuźnyzatára.
- az onkoľmanyzat l<ladźs 11108-02 cím kiadás felhalmozási Íinanszírozasi kiadáson
belu| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatása kiutalása - kötelező feladat _
eloirtnyzatárő| 1.576,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú ťtnanszitozási kiadason beliil az
irźnyítőszer:łi támogatásként folyósított tźĺmogatźsa kiutalása kötelező felađat
eilőirźnyzatfua.
- aJózsefuĺĺrosi Szociĺĺlis Szolgá|tatő és Gyermekjóléti Központ 401-02-0I cím _ <inként

vá||a\t felađat _ kiadás beľuhĺízĺsi e|őirányzattán belül az egyéb tałeY esrkoz beszęrzés
előftźnyzatáľól 330,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi kiadások előírźnyzatźn beliil a szakmai
anyagok beszevése - kötelező feladat - e|őirányzatźra.
- a Józsefuarosi Szocialis Szolgríltató és Gyeľmekjóléti K<izpont 40103 cím _ kcjtelező
fe|adat - kiadás beľuhazasi előirźnyzatźn belül az egyéb tareyi eszkoz beszerués
eIőĺtányzatáÍőI2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a đologi kiadások eloirényzatĺn belül a szaltnai
anyagok b e szeruése e|ó lr źny zatáĺ a.

a Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40Ĺ05 kiadás
benlhźuási e|őiźnyzałan belül az egyéb tźrgýi dszkóz beszetzés - cjnként vállalt feladat -

előftányzataről1.140,0 e Ft-ot átcsopoľtosít aberuhźzási előiranyzattn belül az egyéb tátgyi
eszköz beszerzés - kotelező fęladat előírtnyzatfua és ezze| egyidejűIeg a felhalmozási
ťĺnanszírozási bevételen beltil az fuźnyitőszervi támogatasként folyósított tĺĺmogatas fizetési
szźm|źn töľténő jőváírása _ önként vállalt feladat _ előirźnyzatárőI l.140,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a felhalmozási finanszírozźsi bevételen belül az irźnyítőszervi támogatásként
folyósított tĺímogatás fizetési szźtm|źn töľténő jőváítása- kötelező feladat - előirźnyzatáĺa.

)1 r



- a.Iózsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyernrekjóléti Kozpont 40108 cím - kötelező
feladat kiadás beruházási e\óirtnyzatán belü| aZ egyéb tárgyi eszkoz beszeľzés
előirányzatárő| 640,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások e|őfuányzatán belĹil a szakmai
anyagok beszeľzése e|őirányzatára és ezze| egyide.jűleg a felhalmozási Íinanszíľozási
bevételen be|ul azirányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő
jőváírása - kotelezó feladat - előirźnyzattnő| 640,0 e Ft-ot átcsoportosít a műktjdési
ťlnanszírozási bevételen belül az irtnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szětmJźn tĺjľténő jőváírása- kotelező feladat - e|óirźnyzatára.
- a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kozpont 40108 cím - kötelező
feladat- kiadás beruházási e|őirányzatźn belül az egyéb tárgyi eszkoz beszeĺzés kiadási
e|oirźnyzatfuő| 640,0 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirtnyzatán belül a szakmai anyagok
beszerzése e|őirźnyzatźra 628,0 e Ft-ot, az e|Itttottak pénzbeli juttatása előírźnyzatára I2,0 e
Ft-ot, és ezzel egyidejűleg a felhalmozási finanszirozási bevételen beltil az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési számlźn tcjrténő jőváirása előirźnyzatźlrő| 622,0 e
Ft-ot átcsoportosít a múktidési finanszírozási bevételen beltil az ktnyítőszerví támogatásként
folyósított támogatás fizetési szélrnlźn torténő jőváirása e|őirźnyzatttta.
- a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím kiadás
beruhź:zási e|őirtnyzaton belül az egyéb tárgyi eszkoz beszetzés - önként vállalt feladat -
eloirźnyzataÍól 1 .250,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások előfuźnyzatan beltil a szakmu
anyagok beszerzése - kötelező feladat _ előirźnyzatára és ezze| egyiďejúleg a felhalmozási
ťĺnanszirozási bevételen belül az irźnyítőszervi támogatás fizetési számlĺán töľténő jővtftása _
önként vállalt feladat _ e|őirźnyzatárő| 1.250,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüodési finanszítoztsi
bevételen beltil az irányítószervi támogatás fizetési számltn tĺjľténő jőváírása - kötelező
feladat _ előir źnyzatára.
- a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont 40109 cím - kotelező
feladat _ kiadás bervházás előfuźnyzatrín belül az egyéb tárgyi eszkoz beszerzés kiađási
e|őirźnyzatáról 800,0 ę Ft-ot átcsoportosít a đologi kiadások előirtnyzatLĺn beltil a szakmai
anyagbeszerués e|óirźnyzattra és ezze| egyidejűleg átcsopoľtosít a felhalmozási finanszíroztsí
bevételen belül az hźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás Íizetési számlan tĺjľténő
jőváfuása _ k<jtelező felađat _ előirĺínyzatfuől 358,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a mfüödési
ťĺĺanszirozási bevételen belül az irźnyítőszeľvi támogatásként folyósítoít tźlmogatás fizetési
száĺrién tĺjľténő j őv źńr źsa - kötelező fe ladat _ e|óír źny zatźtr a.

26.ĺ A Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetője az a|źŕ)bí intézményik<iltségvetésen beliili
e|ofu tny zat átc sop oľto s ítást kezďemény ezte :

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím kĺitelező feladat felhalmozási
ťlnanszítozási kiadásoĺr belül az fuźnýtőszeľvi támogatásként folyósított tamogatas kiutalása
előirźnyzatáÍól 1.000,0 .e Ft-ot átcsoportosít a mfüĺjdési finanszítozźsi kiadáson belül az
fuźnyitőszeľvi tiámogatasként folyósított tímogatás kiutalása eLóirźnyzatfua.
- a Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ kĺjtelező feladat - felhalmozási
ťlnanszítozási bevételen beltil az irźnyítőszęľvi támogatásként folyósított üĺmogatás fizetési
szárľ.Ilän töľténő . jővźúrása előktinyzatźĺtő| 1.000,0 e. Ft-ot átcsopoľtosít a-'miĺködési
ťlnanszitozási bevételen beltil az fuányitőszervi támogatásként folyósított tamogatas fizetési
szám|źn tĺjrténő jőváírása előírźnyzatźtta és ezze| egyidejrĺleg a kiadás beruhazasi
e|oirányzaton belül az egyéb taryyí eszkĺjzĺjk beszerzése előirétnyzatĺíról 1.000,0 e Ft-ot
átcsoportosít a dologi kiadási előirényzaton beltil a szak'rnai anyagok beszerzése
e|oirtnvzatźra.
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27./ A Nenrzeti Kulturális Alaptil 500,0 e Ft tánrogatás érkezett decenrbeľ hónapban az
onkormányzat szám|ájára a Mindszenthy Emlékhely kńIakĺtasaľa, amellyel az onkorm ányzat
költségvetési bevételi és kiadási e|őirányzatát szükséges megemelni.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormanyzat 71105 cím _ önként vá\|a|t feladat - felhalmozási cé|u támogatás
á||amháztaľtáson belĹilről előírźnyzatát és a kiadás felhalmozási célú támogatás
á||amhtztartáson kívülre e|őirényzatát 500,0 e Ft-tal megemeli.

2'8./ A 2017. évi költségvetési támogatás megelőlegezésére 2016. évben 52.623,4 e Ft
teljesült, amivel az onkormźnyzatbevételi és kiadási e|őirźnyzatát szükséges megemelni.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormrínyzat 11108-02 cím _ kötelező feladat - működési finanszírozási
bevételen belül az á||amháztartáson belüli megelőlegezések e\őirtnyzatát és ezze| egyidejűleg
a múk<jdési ťlnanszírozási kiadáson belüt az államháztaľtáson belüli megelőlegezés
v isszaťĺzeté s e elő irány zatźú 5 2. 623 .4 e Ft-tal me gemel i.

il. A beterjesztés indoka

A költségvetésľől szóló <jnkormtnyzati renđelet módosítása a Képviselő-testület át nem
nlhźruhatő hatásköréb e tarto zik.

IIL A dłintés célja, pénziigyi hatása

A költségvetés elfogadását követően hozott képviselő-testtileti döntések, túnlházoľ..
hatáskörben hozott módosítások, e|őirányzat átcsoportosítasok, az évközi gazdasági
események, támogatasok miatt indokolt a kĺiltségvetési ľendeletet módosítani.

Iv. Jogszabályi kiiľnyezet

A Képviselő-testiilet az önkormźnyzati ľendeletet az źlLalĺlháztaľtasról szőIő20|1. évi CXCV.
törvény 34. $ (5) bekezdése, a Magyaľország helyi cinkormányzataiľól szĆiő 2011. évi
CDooilX. tĺlrvény 42. s 1. pontja a|apjźnhozzameg.

Kérem az előterjesztés mellékletét képező ĺinkoľmányzatirende|et elfogađását.

Budapest, 2017. januaĺ .t5"

T<irvényességi ellenőrzés :

Danada-Riman Edina
.- Jegyzo
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Bérkompenzáció
Bćrkompenzáció
3. pontiának mcl|éklete ezer forĺntban

Sorszám Intézmény megnevezése
kłiltségvetési

cĺm
20l6. lx.-x.-xl. hó

meglegyzes
ucvctęl

l/finł nszírnzńsi
kiadás

szemé|yi
juttatás

kiadás
munkaadót

terheIő
jáľulékok

kiadás
nisszesen

működési
bevéte|

feIügyeleti

Polgármesteri Hivatal tfzĺf 142,7 584.1 l{7c 742,1

ebbőI álIamigazgatás
feladat bér 196.6 e Ft
járulékok53'2 e Ft

2
PoIgármesteri HiYatal
Kłizterĺilet-felĺigyelet

12203 1)a E 154 ( 721.!

3

Jóxefvárosi Szociá|is
Szolgáltatĺí és

l1., ĺ-- ĺL i Ä| Äłi v Ä-^ ̂ - ł
40100 0,( 0,(

LELEKHAZ,LELEK
PROGRAM 40t01 113,J

89.1
113'ĺ ônként vál|aIt fe|ada

5
Gazdasági szervezet és

Központi Irányĺtás
40102-01 -74,7

-58.; 16(

-74,1

Család és Gyermekjóléti
Kozpont

40102-02 644,1

137,(

644,1

Egyéb szociális szolgáItatás 40102-03 -f43,t

-1q) ( -5 l.!

-f43,9
ebből łinként vá||a|t fe.

bér 37'0 eFt járu|éIi

9.9 e Fl

o
Család és Gyermekjóléti

SzoIgálat
40103 51

40.t I l.l
51,9

Szociális étkeztetés 40104-01 0,(

0.( 0.(

0'0

7 Házi Segítségĺyújtás 40104-02 283,(

223.1 60.2

283,6

ebből önként vállalt fe
Bér 91'3 e Ft' járuléI

f4,6 eF'

8 Nappati Ellátás 40105 232,!
183.( 49.s

f32,:

o 40106 I 13,(
89-( )4( 113,(

10
Jelz<ĺrendszeres házi

ŚcoíteéđuiiÍác 40107 19,6
|5.Ą

|9,ł önként vállalt fe|adal

ll Gyermekek Atmenetí otthona 40108 87,3 68.t 8'ć
87.i

12
f, ktatásĹnevelési intézmények

étkcńěłé.F 40109 262,Á f06.7 55-9
f62,ł

IJ Egy€sĺtett Biilcsődék 40100-02 2 ls6, t 697.7 458.4
2 ts6.r

14
Szent Kozma Egészségĺigyi

I(iiznnnŕ 50100 3 984'ĺ 3131,Í 841,2 3 984'ĺ

t5
Napraforgó Egyesített

Ovoda
72100-r7 675,1

531.6 143.4

675,(

l6 . osszesen: 9176,( 7 697,Á ' f 078,4 9 776,(.

ebbő|
önként válIalt f33,4 62,: 296,3

köte|ező feladat 7 267.Á 1962.2 9 229.9
el,qet.ási 196,6 53,i 249,8

Mind összesen 9 776.n

I

til

ijt

iť]

a:i

(.. /' -/'1.-/
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Szociá|is kiegészítő pótlék

20l6. x.-xl.- x||. hó köteleő feladatok 2016. x.-xI'- x||. hó önként vá|laIt fe|adatok

14 841,1

/
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() í

ŕt)



sorszám lntézmény megnevezése

3

4

JoäeParosI szocIaIls
SzoIgáltatő és

r.,^--^r.:trt.: ?*--^-

kt'ltségvetési
cím

LELEMM' LĽLtt
pp nnp Á^'.

5
Gzdasági szeruezet és

Ktzponti lÍányítás

Szociá|is ágazati p6t|ék

(finanszírozási
mük dési
bevéteI

felügyeleti

2016. IV. negyedév kiite|ezó fe|adatok

40100

Család és Gyemekjo|éti
KÖzponť

4010t

kiadás
személyi
juttatás

40102-0r

Egyéb szociális sżoIgáltatás

ezer forintban

6

kiadís
munkaad6t

terhe|ö
járu|ékok

0,0

Család és Gyemek;Óléti
Szo1gálat

40102-02

845?,

'l

kiadás
tisszesen

Szociális étkeatetés

20l6. IV. negyedév łinként vállalt feladatok

40102-03

(finanszíroz
ĺsĺ nííkłidés

bevétel
fe|ĺigyeIeti

8

Hzi segítségnyuJtás

665,5

I 046,3

9

l0

tdôsek Atmeneti otthona /
.^^Á^-A|Aa

40103

Nappali Ellátás

t't9,',

ll

kiadás
személyi
juttat{Ás

823'ź

\)\: ts,,).,
6\. \"'\

-708J

0,0

40104-0r

JeEotgnqszęres nul
ceaíĺtÁm."1iti"

t2

Gyemekek Átĺneneti otthona

kiadás
munkaad6t

terhe|ö
járu|ékok

845ł

40104-02

3583

222,5

l6

uKEtasFnevelesl
fňé^--v Ätv-*-łA".

433,7

Egysített BiiItsódék

401 05

132.5

r 046;

282,1

0,0

40t 06

kĺadás
łisszesen

-l 50,(

341,

osszesen;

40r07

860i2

10Ą

401 08

76,2

I 185J

.708;

0,0

9r)

40109

4010&.02

693

605,9

,I

3s8J

433,1

933

0,0

691,1

4033

,ł

4',77,I

I 87,1

8042

73f,!

0,0

4 653;

252,4

54Ą

0,0

3t'l

10 281,1

880t

128,t

633

0,0

3 663,!

t

0,0

146,5

18

E 095,(

85,'t

605,9

160,1

t't 1

o'o

989J

691,1

0,0

40313

2185,t

126,5

0,0

8O43

169,!

4 6ss2

0,0

l0 281,5

0,0

1Ä)

0,0

I 33,5

0,0

68,9

t 448,5

160,7

36,0

s42

0,0

I 140.s

0,0

169,5

14,i

0,0

308.0

0,0

68,9

I 448,5



Budapcst Fővá ros VI II. kerü|et Józsefvá ľosi on kornrányzat Képviselő_testülcténck

......./f0|7. (.... .....) iinkoľmányzati rende|ete

a f0t6. óvi költségvetésľől sző|ő ĺ/2016. (II.04.) önkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testü|ete az Alaptorvény
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az A|aptörvény 3f' cikk
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következoket rendeli el:

1. s A f016. évi k<iltségvetésről szóló 1/2016. (II.04.) önkoľmányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés |ép:

,,2. $ A képviselő-testület az onkormányzatf0I6. évi költségvetésének

költségvetési bevételeit |8.3f3.333,f e Ft-ra,
ťlnanszírozźlsi bevéte|eit |2.949.676,8 e Ft-ra,
költségvetési kiadásait f3.984.f80,2 eFt-ra,
ťlnanszirozási kiadásait 7.f88'729,8 e Ft-ra,
a költségvetés bevételi és kiadási foösszegét 25.340.394,6 eFt-ra

rllĺ5dosíĹja.

2. s 1. A Rendelet l. melléklete he|yébe e rendelet i. melléklete lép.
2. A Rendelet 2. melléklete heĺyébe e rendelet 2. melléklete Iép.
3. A Rendelet 3. melléklete helyébe e ľendelet 3. melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e ľendelet 5. melléklete lép.
6. A Rendelet ó. mellék|ete helyébe e rendelet 6. melléklete Iép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete Iép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
10. A Rendelet l0. melléklete helyébe e rendelet l0. melléklete lép
l 1. A Rendelet 1 1. melléklete helyébe e rendelet 1 1' melléklete lép.
12. A Rende|et12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14. A Rendelet 14. melléklete heýébe e rendelet 14. melléklete lép.

4. $ Ez a rende|et f0|7. februźr 02. napján 15 órakor |éphatźůyba.

Budapest, 20|7 . február

(r)

Danada-Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgrármester
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INDOKOLAS

Általános indoktás

Budapest Főváľos vIII' keľület Józsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének f016. évi
köItségvetésrol szó|ó 1/f016. (II.04.) önkormányzati rendeletének módosítása az á||amhánartäsrő|
szó|ő 2011. évi CXCV. töľvény 34. $-ában kapott fe|hata|mazás alapján a képviselő-testületi, az
átruházot1 hatáskĺjľben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események és
egyéb döntések vá|t sztikségessé.

azI.$-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi fóösszegeket,
valamint azok belső tartalmát határozzames..

a2.$-hoz

Az e|őirányzatok módos itása a Rendelet 1- 1 4. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

il .

u ,1"
ť

T{



Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefváľosi
onkoľmányzaí Képvise|ő_testii|etének

a 2016. évi költsógvctósľő| sző|ó |/20|6. (II.04.)
önkoľmánvzati ľendelete

1.$ A Rende|et 2. $-a helyébe a következo
rendelkezés Iép:

költségvetési bevételeit |8.06| .662,0 e Ft.ró|
18.136.306,8 e Ft-ra,

ťlnanszír ozási bevételeit I 0.9 12. | 1 8. 7 e Ft-ró l
10.785.885,'7 eFt-ra,

kö ltségvetés i ki adásait 23 .7 22.609,0 e Ft-róI
23.797 .f53,8 e Ft-ľa,

ťlnanszírozási kiadásait 5,25 I .17 I.7 e Ft-ról
5.124.938,7 e Ft-ľa,

a költségvetés bevételi és kiadási foösszegét
f3.0f6.|00,0 e Ft-ról 23.|00.744,8 e Ft-ra

módosítja.

Budapest Főváros VIII. keľĺilct Józscfváľosi
Onko rmányzat Képviselő_testiileténck

...../20|7. (.... ...) tinkoľmányzati ľendelcte

a 20|6, évi kö|tségvetésrő| sző|ő tĺ20!6. (II.04.)
łinkoľmányzati ľende|et módosításáľó|

1.$ A Rendelet 2. $-a helyébe a következő
ľendelkezés lép:

ktĺltségvetési bevételeit 1 8. 136.306,8 e Ft-ról
18.323.333,fe Ft-ra,

flnanszírozási bevételeit 1 0. 7 8 5. 8 85 "7 e Ft-ról
12949.676,8 Ft-ra,

költségvetési kiadásait 23 .7 97 .f53,8 e Ft-róI
23.984.f80,2 eFt-ra,

ťlnanszirozási kiadásait 5 .7f4.938,7 e Ft-ró l
7.f88.729,8 e Ft-ra,

a köItségvetés bevételi és kiadási főösszegét
23.|00.1 44,8 e Ft-ról 25.340.394,6 e Ft-ra

módosítja.

2. $ 1. A Rendelet l. melléklete helyébe e
rende|et 1. melléklete lép.
2. A Rende|et' 2. me||éklete helyébe e rendelet 2.
melléklete lép.
3. A Rende|et 3. melléklete helyébe e rendelet 3.
melléklete lép.
4. A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4.
melléklete lép.
5. A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5.
melléklete lép.
6. A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6.
melléklete Iép.
7. A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7.
melléklete Iép.
8. A Rendelet 8. melléklete helyebe e rendelet 8.
melléklete lép.
9. A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9.
melléklete lép.
10. A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet
l0. melléklete lép.
11. A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet
11. melléklete lép. -'
12. A Rende|et 12. melléklete helyébe e rendeiet
l2. melléklete lép.
13. A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet
13. melléklete Iép.
14. A Rende|et 14. melléklete helvébe e rendelet
l4. melléklete lép.



Józsefvárosi Onkormányzat költségYetésének
20l 6' éYi cĺmrendje

rendelet
l. mellék|et

Cĺm
és a|cínr

Megnevezés
sz€Fezeti egységhez tańozás

meghatározása
Kiitelező feIadatok

meghatározása
Önként vá|laIt fetadatok

meghatározása

AlIamigazgatási
feladatok

meghatńrozása
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onkot má ivu ti {elad a tok
] ( Önkoĺmźmd 

-kĺttégetä) Polgôraeslu l,iirritlt
I irl lli:äli

il t0r Tisáségviselők és bizottságok PoIgámesteri Kabinet
tisztségviselők ilIetményą

köItségtérítése, egyéb

köItségek

képviselők, bizottsági tagok'
eg]éb kt.álta| meghatározott

fe|adatra létrehozott
munkacsopońok tisáeletdiją
kö|tségtéńtése, reprezentáció,

cďeteĺią ktiltségtérĺtések,
tisáségviselók saját keÍetei,

promócĺós ajándékok

1il02 Nemzetkózi kapcsolatok Poleámesteri Kabinet nemzetközi kapcsolatok

1il03 PR tevékenységek
Polgámesteri Kabinet
Kommunikációs lroda

on|ine kö4etítés

lll04 Kitüntetések, köbeghallgatá5 PoIgámesteÍi Kabinel

Helyi ĺendelet a|apján

kitüntetésekhez jutalom

(köaiszwiseIói' pedagógus'
saciáIis munką Semmelweis

napi, közĺendvédelmi kitünretés)'
munkáItatói kölcsön

lll05 Tagsági dijak és támogatások
Humánszolgáltatási ÜgyosztáIy,

Humánkapcsolati lĺoda

ciül szeruezetet alapitványok,
eryháaak, egyházi közösséget

magánvemélyet
spoÍtszeNezetet egyesüIeteŁ
nemzeliségi önkomán}%tok

pálylázati s működési
támogatásą magánszemélyek

nem ýociäis rászorultsági
támogatásą egyéb nem

önkományati tulajdonú
szervąetek támogatásą

Budapesti onkományatok
szövetsége tagsági dij,

n 106 üres

11107 TąrtąIćkok

I I I 07-01 Működési cél és általános tarta|ék
vezetiije, Pénzügyi Üg]'osztály,

Költségvetési és Pénzügf i

1rto't-o2 Felhalmozási céltaÍtalék
Pénzügyi Ugyosztály'

Költségvetési és Pénzügyi

lII08 EgćbJeladatok ( helyi adók'
fui mo?at!ísok. Défuharadwi nl' sth. I

I I I 08-01 Helyi és központi adók
Gedasági szeryezet vezetóje'

Pénzüryi UB.osáály,
Adóügyi koda

gépjámtiadó, ipaĺüzési
adó' telekadó,

idegenforgalmi adó,

épitményadó' kommunáis
adó'talajterhelési díj,

adóbírságok'

l l ĺ08-02 Támogatások

GzdaĘi Sreruezet vezet<í1.e,

Pénziigyi ÜgryosztáIy

Költségvetési és Pénzügyi
Felügyeleti lÍoda

költségvetési szeNek
fe!ůgyeleti szeNi kótelezó

fe|adat tánogatásą
önkomán}%t központi

köItségvetési támogatási
kötelező feladatÍa

köItségvetési szervek fe|üB/e|eti

szeNi ónként váĺlalt fe|adat

támogatásą önkományat
központi köItségvetési

támogatási önként vállalt
fe|adatĺa

l l 108-03 üres

l l 108-04 Költségvetési mďadviány
Pémüryi UgyosztáLly

Költségvetési é5 Pénztigyi
Felügyeleti lÍodą

Kö|tségvetési mďadvány
rlszámoIás kötelezó feladar

Költségvetési maadvány
elszáÍnoló önként váłlalt feladat

II2OO
oktaÚźsĹ kôuíívelőclési, ifiúsógi a spoĺ

fddddtnk

n20t
Oktatáshoą neveléshez kapcsolódó

feladatok
Humánszolgáltatási Ügyosztály'

Humánkapcsolati lroda
óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek

ösztöndíj, tanulmányi veŕsenyeŁ
tánkeÍíilettól átváłlalt költségek l

köItségvetési tátogatásként
j utüatottak)

t1300 Szoc iá I is fel adate llddźs

ti30l Szociális feladatok
Polgámesteri és Jegyzöi Kabinet,
Humánszolgá|tatási Ü gyosaáIy

Humánkapcsolati Iroda

családok átmeneti otthoni

e|helyeése' pÝichiátÍiai
betegek nappali e|látásą

köte|ező fe|adatok

szolgáItatásMl történő

kiváltlása

Józsefoárosi katyą Idősĺigyi
Tilács mĺiködtetése, KEF,

EU-s adományok

1t302 ures ,ŕ
d.

ű,Ąŕ ,.
ť

,3c



Jóxefváľosi Onkormányzat kö|tsćgvetćsćnek
2016. ćvi címrendjc

rendelet
l. me||é|det

Cím
és a|cim

Megnevezés
szeryezeti egységhez tańozás

meghatározása
Köte|ező fe|adatok

mcghatáíozása
Onként vál|alt fcladatok

mcghatározása

Ál|amigazgatási
Íe|adatok

meghatározása

1t303 Szociá|is és Gyemekvédelmi segé|yek

Humánszolgá|tatási Ugyosaály
Családtámogatási lĺodą

köztemetés esetében Hatósági
Ugyosztály Anyakönpi lĺoda

ÍendszeÍes,

Iakásfenntaĺtási'adósságcs
ökkentő, rendkivü|i

élethelyzet
|étfenntartási,köztemetés,g

yógyszertámogatás, stb'

elsősök támogatása utalvány
fomájában, téIi Íiitési

támogatlás,lakhatási kiadásohoz
kapcso|ódó hátra|ékosok
támogatá5ą táboroztatási

ĺáfi ogatás, szü|ési támogatás

I 1304

1U00 Vagvonkeplési, vóros[eilad,tsi feladatok

I t40l Pďko|á5-üzeńe|tetés
Gzdá|kodási Ugyosaäy,
Józsefo áĺosi Gadálkodási

Kózpont zÍ1'

parko|óhelyek
Üzemeltetése' fenntaÍtásą

m|]ködtetése

efeteĺią juta|om

t1402 ütes

I r403 üÍes

I 1404-0t Térfi gyeló.kmeraadszer működtetése
Közterület-feliigye|eti Ugyosáály

Közigzgatási Iroda

térfi gyelő-kmeÍďendszer
behatolásj e|zök fejlesĺések

t1404-02 Köztęrü|eti feladatok Gadá|kodási Ügyosĺály

e Ônkományat
tulajdonábm äló

közterületek h6ználatźf a
vonatkozó sabályok'
díjĄ utca nértáb|áĺ<

cseréie

táÍsasháraknak közterÜlet-
foslalási bevéte|bô| visszáJizetés

I 1405 Közvi|ágítlás Gazdalkodoi Ügyosĺály kaácsonyi diszkivilágitás

I 1406 Utkár miatti kártéÍÍtés

Gadäkodási Ugyosztály,
Jóxefoárosi Gadäkodási

Központztt'
káĺtérités

l t40'I
Uj Teleki téri piac üzeme|tetése, ósteme|ői

és ideiglenes piacok iżeme|tctése,
működtetése

Gadálkodási Ugyosaáy'
Jóaefo árosi Gadálkodási

KiizPont zÍt.

számďa éńékesitési
lehaóség biaosításą piac

működtetsą ideiglenes
piarck műkŕidtetése,

volgaltatrui dij
közýolgáltatási szezódés

cďeteÍią jutalom, hirdetó
feliiletek h6znosĺtása. fenntaftáe

11500 Vagl o n és lak ós gazd ó Ik odós

I l50l Lakásvásáĺlási támoeatás Gzdäkodási Üg1osaáIy
helyi lakásvásárlási

támogatás'

11502 Vaglongadá|kodás Gadálkodási UgyosĺáIy
vagyonnal kapcsolatos
nyi lvántaĺásot e|já'mi

diiŹk

t1600

Ö nkormá nyuti hłIajdo n ú, vagł
r és zlu I aj do n ú g azlc ó g i aú r s u ó g o k ó lta l

ýéEett
vagl o ng azló lk o dós Ą v agl o nk w l és Ą

k ôxisł u ág i, te le p ü lés ü re m e l t e té, i,

i n t éué n1 mií k ô daés' k ôrzo lg ó l tltźs i
feladatok

ll60l TöusvaĐ/on kďbolartásą fejlesáése
Józsefwáĺosi Gazdálkodási
Ktizpont zrt', G@dálkodási

Ügyosztáy
töEsvagyon bérbądás

felújitásot beruháaásot
pályáatok

l I 601 -01

onkományati tuIajdonú oktatási

intémények ingat|iljainak iiuemeltetése,

fenntaĺása" kabutaĺása

Jóaefoárosi Gzdäkodási
Központ Zrt'' Gadäkodási

Ügyosĺá|y, Humánszolgáltďási
ilwosĺáv

k<inzolgáLltatási veződés
keretében ingatlilok

fenntaÍt'ásą üremeltetés'
kďbiltartás, működtetés

cďeteria' jutalom' sportpáyą
uszodą iskolabusz' KĹIK
koltségeinek átvál|alása

I l60l-02
onkományati fu lajdonú nevelési

intémények ingatlajainali üzeme|tetése,

fęnntařtäsa' karbiltartásą műkódtetés,

Jóaefvárosi Gzdálkodási
Központ zrt', GzdáIkodási

ÜgyosaáIy, HumánszolgáItatási
Ułosztáv

körzo|gá|tatási veződo
keretében ingatlÜok

fenntartásą üzemeltetés'

kďbiltańás. működtetés

cafeterią júta'lom

1 1601-03
Településüzemeltetés, út-płk kabotaĺtás,

növényvedelem, köztisztság

Jóäeí!áÍosi G@dá|kodási
Központ zrt', Gedálkodási

Ügyosaá|y

k<izszolgáLltatási veződés
keretében

telepü|ésüfemeltetés, út-

pďkfenntaÍtás,
kďbetartás, köáisztöág

felújítlások, beruházásot
cďeterią jutalom' közösségi

keítet kerületgondnotillegáis
szęmétsállítás' nem

önkományati területeken
végzett feladatok

,/
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Józsefvárosi onkormányzat költségY€tésének
20l6. évi címrendje

ľendelet
l. me|léklct

Cĺm
és a|cím

Megnevezés
szeNezeŕi es/séghez tartozás

meghĺtározása
Kiitelezó fe|adatok

meghátározása
Önként vá||alt feladatok

meghatározása

Allamigazgatási
feladatok

meghatározása

I I 60t -04
Po|gámesteÍi Hivatal és nemzetiségi

önkományzatok épületeinek takaÍitäsa

JózsefvIáĺosi Gadá|kodási
Központ Zĺt-, Gadálkodási

Ugyosĺá|y, Be|ső E||átási lroda

szoIgáltatási szerződés

30-ig

I 1602

Józsefuárosi Gadálkodási KözPont zrt.
áIta| végzett üz|eti vagyonnal kapcso|atos

feladatok

Józsefvaosi GzdáIkodoi
Kopont zÍt'' Vagyongadálkodási

Ugyosztály'

körzoIgáItatási szeződés
keretében

vagyonbérbeadás'
kďbĐtartás' épü|etek

működtetése

vagyurrér túkesítés, felújítások,
cďeterią jutalom

I 1603 coryin sétáĺy Projekt
Polgámesteri Kabinet REv8 zn

GadáIkodoi ÜłosztáLlv.
te|jes píoJekt

I 1604 Magdo|na Negyed III' Prcjekĺ
Polgámesteri Kabine! REv8 zrt

uuoaKoo6r ugyosaaty,
Józsefváĺosi Gadá|kodási Zrt

telj6 projekt

I 1605 Rehabilitációt fejlesztési projektek

Polgámesteri Kabinet'
vláÍosépítészeti IrodąRÉV8

Zrt'Jórefo áĺosi Gzdálkodási
KözDont zrt. FőéDítész

teljes prcjekt

I ITOO Eąéb feladatok

n 70t Hitel felvéte|. töÍlesáések. kmatok
Gzdoági Szeruezet veetóje,

Pénzügyi Ugyosftály
számüteli és Péüügvi lÍoda

teljes

1t702 Védelmi fe|adatok Jegyzói Kabinet
kataztĺófák elleni védekczésse|

összefiiggő fe|adatok

11703 Fóépitészi feladatok Föépítésą váÍosépítészeti IÍoda

helyi telepü|srendezési
tewek, kerüIetfeje|saési

koncepció,
tervtĐacs

eryéb teruek' koncepciók

1t704 Egésaégügyi feladatok
Humánszolgáltatási Ugyosztá|y

Humáĺkapcsolati lroda

fogásati ellátás kiváltásą
pńvatizált házioryosok

helyiség biaosításą
he|yiség kabmtart.Ásą
gyemek egésaégügy

üĐ'eleti e||átás,

privatizát háziowosok
reaikokségeinek áwálla|rása'

házioruosi rendelók felújĺtáv

11705
Táĺsaházak fe|újítási támogat$ai'

kölcsönei
GazdáIkodoi Ügyosaá|y

Tárwházak vissa és vissa nęm

térítendó felújitási támogatásai,
gáłez'feIújításhoz kölcsön

nuiiĺá< nanpInĺnorem

l I 706-01
onkományati tulajdonhoz kapcsolódó

feladatok

HumánsrclgáLltatási Ügyosztály,
BeIsó El|átási lĺodą

Gzdálkodási UgyosztáytáJy,
Józsefo áľosi Gzdálkodási

Központ zrt'

varyonbiaosĺtás
Sremünk fénye (Commenius),

höszolglíhatö (RFV)

rr'106-02 onkományati egyéb fe|adatok
Po|gámesteń Kabinet és Jegyzói

Kabinet

kozbeszezési dijĄ peres

ĺigyek, végrehajtási és

közététe|i dijat
bmkkö|tséA

kőnywizsgálat' egyéb szakértói
díjak

I ISOO

o n k oĺ náqlad ail ajd o nú, vagl
r és znł laj d o n ú ga uI u ó gi l ár v s ág o h

lámoFaŻźsa

n 80l
Józsefuáĺosi Gyemekek Üdültetésééń

Kózhoaú Nonpĺofit Kft' ( 20l6'vII'3l-ig
Gadálkodási U5losaáy

kń. m']ködésď üdiiltetés
köaolgálatási szwódés
keretében ( teljes feladat)

11802
Jóaefo áros KözbiztzonságáéÍt és

Köáisztöágáért Nonprofi t Kfi -
Gadálkodási Úg1osaá|y felszámo|ás alan

1t803 REVB Zrl Gadálkodási Ugyosaáy
váľosĺęhabilitációs feladatellátá5

köArcIgiáltatási szeŹódés
keretében

I 1804 üres

11805 Józsefoáĺos Közösségeiért Nonprofi t zrt Gadá|kodási Ugyosaály

kozszolgáltatási szerzódés
keretében Galéńą

kozműveIódési
tevékenység,

közfogIalkoáatás

kö^żo| gätaiási s4uódés
keretében, va| menny i p iny ivÁtia|
välalt feladat he|yi kitiintetések

átadásának rendełénye,
Jó^efoďosi Újság, PR'

tevékenység' iidültetés, nyári
sabadidő szolgáltatás

étkeĺetésse|, egyéb szociális'
felzáÍkóáatási' közösségi

feladatot sadidó sportfeladatok'
Hl3, MagdolnaNegyed III.

prcjekt fenntaÍtásą cďetęrią
jutalom, 2016. VIII.l.től

üdültetés
/Í

o,/,i,ł
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Józsefváľosi Öĺkoľmányzat kö|tsćgYetćsénck
20l6' évi címrendje

rendelet
l. mellćklct

Cím
és ĺlcím Megnevezćs

szeryezeti es/séghez tańozás
meghaĺározása

Kötelező fe|adatok
meghatározása

önként vál|al( feladatok
meghatározása

ÁIIamigazgatási
feladatok

meghatározása

KoLTsÉGvETÉsI szERvEK
naeÍ,a ĺľsi Ö*;;7; I Po: c!źt rcfui

ł?eýző
l::ii iil:ii I l
]:ii iłi1]ii]i ':

12100 Hatlisźpź fl
t2l0l uíes

t2t02 Epitésigagatási fe|adatok
Hatósági Ugyosĺály

EpnesugyI lÍooa

épitésigagatási
tevékenység,

Latósági feIadatok

12103 lgagaĺási tevékenységek
Hatósági Úgyosĺály

ĺgugatási IÍoda

tevékenységgel

kapcsoIatos hatósági

fe|adatok , hatósági

e||enóęések, ebekke|

kapcso|$toĐ
el|átedó feladatok

\2t04 Anyakdn)ryi feladatok
Hatósági Ugyosáá|y
Anvakönwi lĺoda

myakönyvi' hatósági

feladatok

12200 Hivotąl míĺkôdletąe Iegvző

12201-01 HivaĹal müködtetése
Jegyzói Kabinet

Belsó EIlátási Irodą Ugyviteli
Iroda

hivatal működtetése' épü|et

fenniaŕá$
reprezentáció, üfleti ajándét

temészetbeni juttatások

t2201-02 Hivatal infomatikai feladatai
Jegyzói Kabinet

Belső E|látási Iĺoda

hivatal můkôdtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok

1220t-03 Hivaüa| egyéb feladatai Jeryzöi Kabinet

p€res ügyek, bilkkö|tség'
közbeszezési dijĄ

végĺehaj tási

díjatköáogIalkoztatö'
viá'loztás

tĐácsadói' szaj<értői dijaŁ
megbízai dijak

t220t-04
Jegyzói Kabinet

Belsó Ellátási lroda

nemzetiségi
önkományatok

működtetés feltételeinek
bifosítása

t2202
Hivata|i a|ka'|muottak fogla|koztatásával

összefiiggó kiadások
Jegyzői Kabinet

SzeméIyügli Iroda

Hivatal
fog|a|koztatottainak béÍe,

juttatávi

cďeteńą hliségjutalom, jutalom,

sakmai továbbépzés,

konfeĺencią szakértói,
tanácsadói, egyéb külsó

12203 Köztertilet-feIiigyeIet
Köáerület-felüryeleti Ügyosztály,
Szemé|yügyi kodą Be|sô El|átci

Iroda

fe|ügyeleti feladatot
<erékbilincse|és, roncuutó

elszálítc
afateńą hűwgiuta|om, jutalom

to,iiiij
.l'l.i::]:tażżäłí?iłłsľ?re
ť'.[i: . -.]:'';äť;ňt;.iä;ápůäá'1
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30100
30101 ures

30102 ures

30103 ures

30104 uÍes

30105 ures
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40r00
Jółefvórosi Szociá|is szolgá|trtó é5

r-,.-.L!Á|;.i ť^-^^.+

40101 LELEKHAZ. LELEK PRoGRÁM telies feladat

40102-01 Gzdoági szeľezet és Központi iÍányítás

központi irányítás,
pénzngyi - guÄtźlgí
feladatot Naprďorgó

]gyesített ovodą valmint
u Egyesített Bölcsódék

péuügyĹgadoagi
feladatainak e||átág

cďeteńą htlségjuta'Iom, juta'lom

40t02-02 Culád és GyemekjóIéti Központ
családsegíts'

ldósságkezeIési tilácsadás
€feterią hűséAjuta|om, jutalom

40t02-03 Egyéb vociális szolgátatás hátta|ékkeze|és

intenzíÝ családmegtartó
szolgáltatiás, krízislakások
működtetése, migrációs

feladatot Magdolna Negyed
prcjektes feladatok fenntaĺás
20l 6'de€mber 3 1 -ig' cafeteńą

hüségjutalom, jutalom

40103 Cmlád és GyemekjóIéti Szolgá|aI
családi és gyemekjóIéti

szolgá|tatások
cďeteÍią hűségiutalom' j utalom ;

(',i.j ,.ĺ
;,'

\3\



JóZsefváľosi onkormányzat kö|tségvetésének
20ĺó' évi cÍmrendjc

rendelet
l. mellék|et

Cim
és alcím

Megnevezés
szeŔezeti es/sé8hez tańozás

meghatározása
Kötelező feladatok

meghatározása
Önként vál|alt fe|adatok

meghaŕáťozása

AlIamigazgaŕási
feladatok

mcghatározása

40104-01 szociá|is ětkefetés étkezĺetés, népkonyha
hétvégi étkeztetés, cďeteÍią

hűségiutaloń, juta|om

40104-02 Házi se8itségnyújtá5 házi segitségnyúJtás

cďeterią hűségjutalom jutolom'
fodrász' pedikür, gryógymcszőr'

40t05 Nappa|i Ellátás

idôskoruak,
szenvedélybetegek,

fogyatékos szemé|yet
pýichiátÍiai betegek

nappali e|látása

cďeteíią hűségiutalomjutalom

401 06 tdósek Atmeneti otthona / Gondozóház

idósek átmeneti

elhelyezésą á|lmilag nem

finasziÍozott
álláshelyekkel együtt

efeterią hüségjutalom, jutalom,

40101 JeIzórendszeres házi telies feladat

40r08 Gyemekek Atmeneti Otthona

gyemekek átmeneti

otlhont n}Ąjtó ellátás,

älmi|ag nem

finasziÍozott
ál|áshelyekkel együĺ

cďetęrią hűségj utalom' jutalom

40r 09
oktatásĹnevelési intézményekben

étkeztetés biztositás
gyemekétkeztetés'

munkahe|yi étkeaetés
cďeterią htiségjuta|om' jutalom,

4010G02 Józsefvárosi E5lesíÍett Biilcsódék
kisgyemekek

napk<ĺzbeni eIlát.ása

afeterią hiiséđutalom' Biztos
Kezdet progrm, időszakos
gyemekfelügyelet, otthoni
gyemekgonodzás,héwégi

iátŚ"í\há7

50r00
Jóaefvárosi Szent Kozma EgészsĘügli

Központ
alape|Iátc'

szakrendels

cďeterią hűségiuta'|om,

önkommyati fog|alkozáseü,
huiorvosok reéikö|tség

ź.?0n0a.,i:ł| :i 
'. ,.', '. okta(ósąjľłlłliiú'pel& '

:1.,J7ł

W='...' :ĺi: j:'.':"'j''j '.-: :'! "'] l,i:'" Í!.1.:;-.'j..:|l: :} 
Íj;:i'i...1;j

72100 ovodĺi ĺ
't2101 ures
'12102 üres
't2t03 uÍes

't2ro0-04 üres

72t00-o5

72100-06 ures
'12t00-o7 ures

?2r00-08 ures

72100-09 uÍes

72tOO- 0 üres

72100- uÍes

72rOO- 2 üres

72100- 3 uťes
'12100- uÍes

7ft00- 5 ures

7ztOO- 6

72100-t7
Jóaefvárosi Napraforgó Eg.esí.ett

óvoda

óvodai nevelés, sz:kmai o
kisegĺtók á|láshelye,

á|mi|ag nem

finđszirozott
á||áshe|vekke| efu.ift

cďaterią hriségiutalom, jutalom

80100 uÍes

80101 ures

80102 üres

80r03 ures

80104 ures

80105 uÍes

80106 UÍes

80107 uÍes

80108 üÍes

80109 üres

l:j'l

í
n
'1.:

at'í
.;..

.r1':'

t-, ,; /
i"/

/ '')



20ló. évi költségvetés bevéle|i és kiadási clőirányzatai cimrcndenkéĺt
összesen

rendelcĺ
2. me|lék|et

eFt-ban

Sor.
szĺn

ciMRENDENKÉNT MtND osszEsEN Cím lnkományäti fc|adätok

Kicmclt
c|6iřánJ Kicmell clőirányza(/ ľovat nregnevezése

I1101
Tisztsćgľisclók' bizottságok

lll02
Ncmzclkôzi krpcsolaĺoI

lll03
PR tcr'ćkcn].sćgfat-

csop0ń

K|ADÁs Ercdcti ci. Módo$ilás Módosĺ1ot(
Ercdcti ci. Módosítís

uódosĺtot
EredcIi ci. MódosíIás

Midositol

129 010 984 |29 994 Ą | 987 0 | 987.: o.l 0.0 0.(

0-( 0.( 0.( 0-l

0( 0l 0ĺ 0r 0.0 0t

I :bbóI: kö|csť 0.( 0.0 0.ĺ 0.( 0.( 0-r

0l 0 2545( 2545r
nűkódćsi rc| ćs álta|ános ĺ

EEI-HÁI-MÔzÁsI KIÁDÁsoK 0( 0

0.r 0 0-r 0.( 0-

oi 0r 0r 0 0.( 0t

0.i 0.( 0( 0.( 0.r 0. 0-(

FELHÁLMozÁsI K|ADAsoK
(óI,TsEcVFTŕsI KlAnÁsoĺ

0í

BEVETELEK

0r 0( 0( 0( 01 0.0 0.( 0-( 0.(

bből :hc|yi dn}iomún\'7Źlok álblános müködćsćhczćs ágeü
0l 0( 0( 0( 0r 0 0( 0( 0(

bból: működćsi @|ú \.iss7atćńtcndó lämo&lĺsoŁ köI6önól
łśś7'lćńlćś1 álláńá7|af, áŚon bclůl16| 0. 0.( 0-( 0.(

bból: műhödćsi @|ú \issatćÍiĺcndó úmogalĺso\ liöI$ónök
0 0 0( 0 0.( 0.( 0-(

0( 0 0( 0 0( 0 0( 0.ĺ 0(

0.0 0-( 0( 0-l 0 0-( 0.( 0.( 0-(

d1Ú

4
bböl: hc|).i ónl'omán}fátol. áIulános műkó,désćhcz ćs ágMti

0 0( 0( 0.( 0 0-( 0.( 0.( 0.(

cbből : fclha|mozisi elú \'issälćrilcndŕi limogalisot köl6önöt
0 0( 0 0 0-( 0( 0.r 0(

oÍ o 0( 0{ 0( o(
4, ši4|'i 0-(

5400( 0( 0( 0( 0( 0.r 0(

4 RésAcdésck ćíékcsítćsc ćs megszűntctćséhcz kapcsolódó bcvétc|cli 0( o o{ 0( ol o(
4l 5

4:
ebbő| : fclhalmoŹísi ą|ú ťissatćritcndó uĺmogalásoŁ köl6ónók

0 0-( 0.( 0.( 0 0-( 0-( 0.( 0.(

KÔLTsEcvETEsI BEvETELEK ÔssZEsEN 0.ĺ

0( 0 00 0( 0( 0l 0ĺ

0.( o-t o-( 0-l 0.( 0.( 0.( 0.t 0.(

5t FINANsztRo7ÁsI KIADAsoK oss7-EsEN 0.1 0.( 0-(

6l
fuyiliszm fuogahs[ćnl lil}'isilon ho8al* lel.sl sdfu

0.( 0-( 0-( 0-t 0-(

0( 0(
ErNANsziRo7Ásr FE|,BÁI'MozÁsI BEVĚTEI,Ex

6:
ńnyitósrcnĺ fuogabskćnl lólvósÍoĺ tfoiogaB |i&t.s| sfuIń

0i 0( 0( 0.( 0 0 0.( 0-t 0.(

6l

5 400.1 5 400.( 0.( 0.r 0.( 0-( 0.1 0.(

o.( 0(
|{UKÔDESI BEVETELEK Es KIÁDAsoK EGYENLEGE

7l
.UKODEST tsINANSZTROASI BEVEI'ELEK ES

1l

4 396.1 -3 000.( 396-r 0-( 0.r 0-( -50.( -50.(
ECYENT,ECEX .191 1ł7 -10 078.! -2o2 1a6.Í .7 256 | 0.1 -7 256-( -5 932 0.( -5 932.(

/

-ę (l(
\Ü



20l 6. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatái címrendenkénĺ
ös5zeseL

íendelet
2. me|léldet

eFt-ban

Sor-
;záfr

CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN cím Ônkoľmántzti fc|adaĺok

ul-
csoD0ń

Kicmcll
Kiemelt e|őirányzaĺ/ rovät megnevezés€

il10{
Kitün(ctćsck' kiizmeghillI galás

Itt05
Tagsági díiak ćs (ámogaĺások

I I I 07-0t

at

KIADAS Ercdcli ci. Módositlĺs
Mód0sitolI

Ercdc(i ci. Módosítás Módosĺloí
ci-

Ercdcti ci. Módositá\
Módosíloft

|o 4Ą(' t -f46 ( t0 200 ( 0l ol o( o.l 0-r 0.ĺ
) t itn n oĺ

400
0-l 0.( 0.( o.r 0.( 0.(

|á'ôĺá! ńnn,h.|' i'ĺ|'lá.' 0 0( 0l o 0 0 n oÍ ot
5 0r 00 0( 0( 0l 0 0.( o.(

hhÄI' .|rôńi.^! ic hôG'.|Ác.L Ô nÍ n{ n ní
miiłödéśi .it|i tô|.śônôt nuiitá<á 0 o-(

ĺ bbôl: míkôdćsi d]ú kö|csönök lör|G7tćse 0. 0.0 0 0.( 0-r 0( 0.1 0.( 0.(
oí 0í oí

'ĺ 
7RR n )R 1RR o ní nĺ

0 ta4 t7@ l26 l0ś

| 3 !66-l ta 41Ś a|f
lEI-HA|-Mo7Ásl KIADAsoK 00 0r 0.(

n( oí n o oí oí nĺ

0-( 0.( 0- 0.ĺ 0.( 0.{ 0.(
)l oí o( oĺ n( o o oÍ oĺ nĺ

0( 0( 0(
7', oí oĺ

iśi .iltj 
'ámôoá|áśńl 

álI o{ 5? i66 o-l
0.0 0-( 0-( 0-t 0.r 0t o.{ 0.( 0.(
oí oĺ ot 4R 571 ) łdo ś2 

'l3
oĺ ot ol

DFSI REVFTFT FK o{ oí
2l 0.0 0( 0.( 0r 01 0( 0.( 0.{ 0.(

3ĺ
bbŕil :hclľi ónJiomán}utok á|blános működćséhcz ćs ágaati

o( 0( 0( 0( 0l 0 o.{ 0.ĺ 0-l

3:
bbóI: múködcsi dlů viss7Źtéńlcndó fuogatások, kôIcsi'nö*
'iss2léđ|ćsc állámM7táíáson bclü|ról 0-( 0. 0-l 0-( 0.( 0.1

3l
bböl: můkôdćsi ąlú tlss7Źlénlcndó Limogatásot kô|Gönóli

0.( 0.( 0.( 0( 0 0r 0-{ 0.1 0.1

3/
bböI: múködiŚi elú Émosúsok bevćtclei áIlam}áfuúáson belülÍö| 0( 0( 0( 0t 0( 0t o-{ 0.1 o.l
Äzh.'.Ińi h.!ŕl.IPL' oÍ Ô na nl

o{ o.ĺ
3 4 íűködcsi ftlú áNcn Dén7ćs*ö7ök 0.( 0.( 0.( 0-t 0.( 0( 0-( o.l 0-l

ní oĺ nl na n nĺ nl
EK

:clhaImozisi @lú timopalások á||amháztiláson bc|úIrő| 0.( 0-( 0.( 0.1

4
)bból: hclri ó*omifu)'7atok álElános müködćsćhcz ćs ágaali
ěladá'áihoz tanr<olódó állámi tánlÔoe'áŚôk 0.0 0.( 0.( 0t 0( 0ĺ 0-{ 0.( 0.1

cbbőI : felhalmozási elú ľissatćrilcndô limo8áliŚo\ köI6önöh
0( 0( 0( 0t 0( 0( 0.( o.( o.l

4:
)bMl: fclhalmozjsi @|ú \'iss7átćritcndő lámo8atások, kölsônöl

o( o( 0( ot 0 0 o_( o.ĺ o_l

:bből: fclhalm02]ási e|ú tlimopalások áIIaÍůáf ffiáson bc|ů|16| 500.( 0.( 0.( 0.ĺ
oí o( o{ oa n n oí ot ol

4l 3 0( 0( 0( 0l

Rćs6cdésck éíćlisítćsc ćs mcgszúntclćsćhcz kápcso|ódó bcvétc|ck o( o{ 0( oc o 0 o-( o-( o_l

0.( 0.( 0.( 0.(

4:
cbból : fclhŹ|mo7ási eIú tiss7álćritcndö Láfio8alásot kölcsönöli

I 490.0 0_( 490.( 0.( 0.r 0l 0.( 0-( 0.(
oí oí oĺ 0í n o nĺ nl ní

s" 0.( I 490.{ 500.1 500.r 0.( 0.( 0.(
o oĺ oĺ n ol ol oĺ oĺ oĺ
0( 0( 0(
n oĺ

0í o o-( o.í
5l 0.r o.( 0.( 0.( 0-r 0-l 0.( 0.( 0.(

icL;ń| ŕô|!ÁCi'^ľ iłm^d.'ic !nila|;<. n ní nĺ oÍ oĺ ní

58 łtNANszlRÔzÁsI KtÄDAsoK ÔsszEsEN 0. 0.( 0.( 0-( 0.r 0-l 0.r 0.( 0.{

cĺ MlIkÔnFśI RFVFTFI Fk o( nĺ o ĺl ol n n{

6l
nínýtósm.i tímogatiskćnt folj.ósitoí úmogalĺs fiZtćsi sziünláĺ

n oÍ ní n n ní
ń] 0 o-(

roílatłsi Ú|ú bclĺijldi ćíćkDaDíÍok be!á|lásä éíék6ítése 0.r 0-( 0.( 0-t 0.1 0.( 0-l 0.( 0.(
6', n oÍ ní n n n n oÍ ní

rINANsziRÔz^sI FE|,HA| -MÔzÁsI BEvĚTEl,EK o n oí n n nl n nÍ oÍ

6
ru\rros4nr rmoSausNcnr ror\ostror ramoSaEs r

Ônćnó ióváĺnisa n Ô 0.( Ô o
Ir'áňť iodńľh.ľd'.l. o n

0r 0r 0( 0( 0l 0ĺ o.r 0.i
n o nÍ n nł

K MINNOSSTFSEN 204 682. 415 3 -13 61 lot 6
7( I 490.( . 0.1 I 490.r 0.( 500-l s00.( 0.r 0.i
7l o nl o rl ní oł o

osszFsEN
.ĺ 760.| .l56 468.ĺ 475 312: 73 612; 401 699.r

| 4SO -1 tdo l -5t 7tl ol oł o

tUKoDEsl F|NANszIRozÁsI BEVETELEKEs
'rhic^|, 

í^r'řr'l f^ń o nt nl oÍ nl oĺ n n

7t
rplnÁLluu4Đt ľrfl 

^1\ĎzrKuÁĎr 
ĎEvĹr ĚLEÄ ED

lz!^ n i ô^ĺł F^!,Dr!' F^E o
7', -t-t r' 13611 JOt 699 I

7l FEl'HÁr,MozÁsĺ EGYEN|,EcEl I 490 o.( I d90-r 4A 513 .3 ĺ40.] .5l 7ĺ3j 0.ĺ 0.1

7l ECYENT,ECEK o.t -ll 976.1 Lo3 faf Í -4 9m.l zua la2.! 475 3t2: 73 612-

1:1
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201 6. évi költségvetés bevéte|i és kiádási előirányzatai cĺmľendenként
összesen

rendelct
2' mellék|eĺ

eFt-ban

Sor-

cĺMRENDENKÉNT MlND osszEsEN cím Ônkomán17á(i ícladiltok

ul-
śopon

Kicmclt

?.Ät

Kieme|t elŕiiÍányzať rovát megnevezése
I I 107-02

FcIhaImof ási cć|ĺaíálćI
1il08-0t

Hchi éŚ kôZpon(i ádók
ĺ 1 I 08-02

Támogaĺások

KIADÁs Ercdcli ci. Módosi(ál
uódosĺ(ot

Eŕcdcti ci. MóĺIosítÍs
Míjdosĺloĺ

Ercdcti ci. Módosítás

0.( 0-( 0.( 0. 0-

Úö|öuI

Do|oci I|adásokbó] kamílfi7x|is { \áhó kamalá\a| c$t() 0.( 0.{ 0.

0.t 0.ĺ 0.ĺ

:hbő|

0.ĺ 0.( 0.r 0. 0.1 0.r 0.1 0-

0.

soK 0-( 0- 0.1

i6'éb kiádások 0.( 0.1 0.r 0.( 0. 0.1

bbő|:fclhalnlÔzjsi ft lú kölcsôn tör|ćszlćśc 0.( o.l o.r

elhíalćl 739 921: ĺ5 053.| 751 917, 0.1 0.( 0. 0-t 0.

2l |-TsEGvETESI KIADÄsox

{űkódćsi e|ú úmopäĺások á||fiůáfu son t 0.( o-l 0.r 0.1 0-t

3t
bbô| :hch.i ó*omáĄ'/'tok álElänos működésćhczćs ágaäli

o.( o-l 0-r

0.1

3:
bböl: múkódćst @lú ľ|ss7'lćńtcndó lhogáĺások' l
'iss7Źtćdlćsc á||aÍůáf aíáson bc|üllől 0.1 0. 0.r 0. 0-l

3:
0.( 0-t 0.r 0.1 0-l 0. 0.

3Ą
:bb6l: mĺikódćsi clú límoeátások bcÝólclci á||an}'áztríáson bc|ülÍôl

o.( 0-l 0-r

3', Mtjködćsi elú áNcĺ oćn7.s o.( o-t 0-r o-( 0-t 0.

3l FEt,HA|-MÔzÁsI BEvÉTEI'EK
0.1 0. 0.(

4l :bbôl: hc])ĺ önkomán]utok áxalänos múködésćhczćs áBaati
0.( o-l 0.1 0-( 0.1 0. 0.

cbből : fclhalmoási e|ú viss7átérílodó üímogatások' kölcsönök
0.( o-l 0-r

4:
:bböl: Íclhalmozási @|ú \issälćritendő limogaf,ĺsot kólcsönöli

o-( o-l o-r

0.1 0. 0.(

4l 3 Etćb tłr6'i 0,( o.l 0-r

RészĄcdések éíékcsitése és mcgszĺinlctćsćhcz łap6olódó bcvćtclck o.í o-l o.r

0.1 0. 0-(

4:
0.t o.l o.r 0.1 0.( 0.r 0-l 0-

FEl,HA|,MoZÁst BEvETE|'EI
2l ES. 1m747.!

I bclů|i me!clő|c!c7ćs1k viŚś 0.í 0.1 o.r

0.1

5: łoasI FELBALMo7ÁsI KlADAsoK o.t 0.t 0.1 0.1 0.1 lB 762- 898.,

]rśśzilciáE'ú hi|Ć|ck \dfió tô

5ĺ iSZESEN 0.( 0.1 2WW.I 2mffi.r 567Ezt. ĺG79|' 5Bt 612.1

6(
Iránýĺós4n.i támogaüiskónt fo|yósíĺoí !ámogauis firetćsi suánlán

bcliili
:oÍqälísi e|ú bcuijldi ćńćkDaDiÍok bcváká$ ć! 0.( 0.( 0.( o. 2mm.t 2mm.l 0.1 0.r 0.

4
6t SI FEI,HAI,MOT-AST BEVETEI,EK

65
ňáÍrłtósani límoga!áskénl folvósitoí rimo$uís Íirclési szátlán

0.

rcrhch kóllséA'clćsi mńd\ánĺ 0.( 0.ĺ 0.ĺ 0. 0- 0-t 0-l

soK !
0.1 OJ 6 SE 455. 2m@. E 9S455-( I E5093t 71 479. | 925

KERIlI,ET ÔssZEsEN
0. 6 958 455.1 E5093t.: 21 856. | ffi 747.

7
ýĺUKoDEsl FINANsztRozAsI BEVETELEK Es

7t
iELHALMozÁsI FINANsziRozÁsI BEvETELEK És
.rÁniŚô( FĆvFNl .1ń .l14 6ól'

-rs 053.t 0. 0. 0-l -to3 762-',

ECYENT-EGEK -15 053.t 6 958455.1 -3216 890
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20l 6. évi kö|{ségvetćs bevéte|i és kiadási előirányzalai címrendenként
összesen

rendeIcĺ
2. me||ék|eĺ

eFt.baĺ

Sor-
sáÍ

cĺMRENDENKÉNT ilĺ|ND lsszEsEN cím Ônk0mán]7ali fcIada(ok

7.Al-

csopoí

Kicmclt
c|6irán]'

At
Kieme|( elŕiirányzat./ tovat megneveése

il !08'0J
Kô|1sćgrctćsi maľadván}

I l20l
okĺalöhoz, nc\'c|ćshe kapcso|ódó

fcládatok

I l30t
szociá|is Íc|adatok

(lADAS Ercdctĺ €i. Módosítás
Módosĺĺoĺ Ercdcti ci. Módosĺ1ás

Módosilot
Ercdcli ci. Módosí(ál

Módosíĺofl

0.( 218.{ 195.r

rcrheló iárulćkok ćs s7-eiális ho7,jiárulási adó
4l8l Á 32t.| 0.( z5 3f0.

lótMI kánúĺfi71ĺćś í \áló kánla|á\?| c6Í|1) 0-{ o.l 0.í 0.(

0.t o.r 0.( 0.( o.l
jbbő|] ehonások ćs bcfi7.lćsc} 0.1

0-{ o-l 0.{

ódiśi dhj ľńI1śónńl !ódcŚ7|ćś1 0.( 0.1 0.( 0.1

0.( 0.{ 3 005.( 5 000.1 I 005.(
0.ĺ 0.1

s 6!2:
0.1

0.ĺ 0.1 o.l 0.(

0.{ 0-r 0.( 0.ĺ

o.l o.( 0.( 0.1

0.( 0.(
0.ĺ 0.( 0.ĺ

o.l 0.( 0.( 0.r

f IELHALMOAST KIADASOK OSSZESEN
0.( 5 074-l {a 798.: 5 ĺno.o| 53 798.]

FVETET,EK o.l

o.( 0.r 0.(

)bból :hclvi ônliomáĄ7atok áka]ános nlűködćsćhez és á8a7Źti
o_l o_t o.l 0.r o.( 0.1 0.( 0.( 0.1

ůffil kóŚb 45t 195.1 0.(

)bból: működćsi elú \issäĺćritcndö üinlogabsoh. }iólšônök
0.1 0.( 0.1

:bból: működósi @|ú v'ssfŹtćńlcndő llánogalások, kölcsönök
0.1 0-( 0.1 0.( 0.1

)bŃl: működési e|ú Üámogaúsok be\ćte|ci á|lamhá'mison bc|ú|t6|
40 H] 0.( {0 M-l I 665.1 0.t I 665. 0.(

o.{ 5 603.ĺ
o.l 0.( 0.1 0.( 0.1

UTIKODESI BEVETELEK OSSZESEN
o.t

o.( 0.( 0.1

4l
)bből: hc|ti önkomán\"Źlok álh|ános mĺiködćsćhez és ágaali

o.l o.( 0.1 0.( 0.1

cbbôl : fclhalmou'si elú Yissu tćrÍtcndó uínrogaĺások, kölcsönök
o-( o.{ 0.ĺ 0-( o.l 0.( 0.(

:bből: fc|ha|mo7źsi @|ú \'iss2Źtćńlcndö lámogałisok' kölśönök
o-l o-( o-l 0.ĺ o.ĺ 0-( 0-( 0-( 0.(

o.( 0.( 0.1

o.ĺ 0.ĺ o.l 0.( 0.(

4 RésBcdć$k éíékBilćsc ćs ncgs7Ínlclćsćhcz kap6o|ódó bďérclell
o-l o_( o.ĺ 0.( o.ĺ 0.t 0.( 0.( 0.(

|i óhl á|vĆĺ bćn7ćś7łô7ók o.( 0.( 0.ĺ
ebbó| : fclha|mo7risi clú vissalćrilcndó lámogatisok köl6őnök

o.( o-( 0.( 0.( 0.1

lbből: cń€b fclhalmo7,ási @lú áh'cil
o.l 0.t 0.( 0-( 0.r

vETEsl BEvÉTEI-EK Ôss7EsEN 191 f39-l 0.( 491 239.1

3
7-l 0.{ o.( 0.( 0.(

0.(

5Ą o-( 0.(

ANs7iRozÁs| FEĺ'HÁ| MozÁsr KlADÁsoK o-( 0.( 0.( 0.ĺ
kiuĺalásä

o.t o.t 0.( o.( 0.(

FlNÄNsziRozÁsl KIÁD^soK lsszEsEN s1 111 -l 0.( 51 ll7.l

6l
nínyĺtószNi támoBaúskćnt fol)'ósÍofr thogalás liretési sfuIfu

ní oí o.í o-l

0.r 0.( o-( 0-(

0- o.( 0.( 0.(

3
o.ĺ 0.t 0.( 0-( 0.(

6. tINÁNszĺRozisl FELHALMozJĺsl BEVÉTELEK ol o.Í o_( o-ĺ o-ĺ

6l
ránýtósftNi lámogauás\ćnt Íolr.ósĺtoĺ úmogabs firtési sfuh

0. 0.t ol
6l 0.1

|..h.lt kňhśćń.o|óśi máŕdľánt | 675 755 0.( 0.ĺ

ś| đ 798.l 5m.( 53 ?98.:
5 7t0353 0.1 57Ú353'

Ĺh€|ü|i dt
o.ĺ t 665. s 603.( o.{ 5 603.1

\{ÚKlDEsI BEVETELEK És KIADÁsoK EGYENLEGE 9t m2. 0.1

vĺUKoDEsI FINANszIRohsI BEvETELEK Es
<tÁDÁs()K lx;Yl]Nt-lx;l] o.l o.í o.ĺ o.l

]ELHALMOZASI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES
<ĺADAsoK ECYENl,EGE I #{ lEE.r

78 0.1 s{ 0.( 0.1 0.( -t8 155.t 0.( -18 t55.r
0.1 5 252 999-l -3 408i 0.ĺ -3 408i

ő&



20l ó' ćvi kö|tségvetós bcvéĺe|i és kiádási előirányzatai cĺmrendenként
öŚszesen

rendeIeĺ
2. mellékle{

eFt-ban

Sor-

'7ÁÍ

ciMRENDENKÉNT NĺIND ÖsszEsEN cím Ônk0Ímánýa(i fcIadä1ot

ul-
csopoń

Kicmclt
clóirán]

AI
Kiemelt elŕĺirányzat/ rovłt megnevezése

I 1303
s7-ociá|is ós GľcrmckľćdcImi

scgćltck

I lJol
Parko|ĺś'iizcmcItclćs

llj0ĺ-0l
Tćrĺig}clGkemcrarcnds-^Í

műkłid(ctósc

KIADAS Ercdcli ci Módosi(Ĺs
Módosítoĺ

Eŕcdc(i ci. M(idosĺtás
Módosílo(ĺ Er€dc(i cĺ. Módosílá5

Módosí{ot

Ú||kônÉsI k|ÁnÁsoK
iuĺalás 0.(

o-l 0.( I2t.( 0.( 121.( 0.

0.( 0.( 0.(

,h.li 2il ó63.( -6 116: ua 7!6-" 0.1 0.(

5

0.( 0.( o.t
0.t

0-{ 0.{

o.l 0.( 0.( 0.1 0.( 0.1

:bbő| n|űködéśi ď|ú úmÔ!álásol állámháfhíäson
0-l 0.( 0.ĺ 0.ĺ

ósszFsEN f12f0a-ot -6416: 265 791;.
2

0.( 0-( 7U915: 0.{ l2,tgls!
iiiláśÔI

0.{ 0-l 0.1

0-( o.{ 0.( 0.r 0.(

o.l 0-r 0.{

iŚi dlú thÔoátáśÔľ á||ańáżd! 0.Í
tlha|nozłsi €kafu|ék 0.t 0.1 0.1

MÔ7ÁŚl kt^n^sok össZESEN o.( 0-( 0.1 1f9 013-t 0.1

o.l
0.(

0.1

3l
bból :hc|li ôŃofunyälok áhalános működćsćhef és ágMti

ol o.í o_l o-l 0.t

0.1 0.( 0.1 0.r

3:
bbólI můkódćsi @lú vissztćri(cndó !ámoga!ások. kölsönöl

o-l o-l o.( 0-( 0.1 0.1 0.1

bńII működćsi @lú \issatćÍiĺcndó rámogalások, kôlGónöl
.;.-La.;'ôl. ál|.ńli-'.nác^ń h.IiiLÁI o-l o-l o.( o.l o.r 0.r

3Ą
bból: můkodćsi elú üinlogatások bcťélclei állam}LŁmáson bclüLij| o-l o-( o.ĺ O.r 0.r

0-( 0.( 0.(

0.(

4 o.r

Á 4ĺ6: 5 ?J3. 886 60r.( f 644! aa9 us.l
Eĺ,BAI,MÔ7-Asr BEvETELEK

4Í 0.( 0.r 0.( 0.r

4 ol o-( o.( 0-t 0.( 0.r

cbból : fclhalmoźsi ć|ú vissztéńtcndô hmogalásox, kölcsönrt
o-( o-( o.l o.( 0.1

4
bbóI: felhalnlozisi @|ú ussä|ćdlcndö Émogalásot ľöl6önök
oén\ň.r'ći.h ;lIamhá7|ádŚÔn bclů|ń| o-l o-( o-

0-( 0.r o.( 0.r

0-l o.t 0.1 0.(
jNéb Úĺŕ6'i es^öuök

o-l o-

4t 0.r o.( 0.

4S o-l o-l o-Í o-( o.l o.( 0.
o.( o.r o.l 0.( 0.{

iT-EAI-MOZAST BEVETEI-EK OSSZESEN
0.r o.{ 0.(

tDÁsoK 0.1 o.( 0.1 0.(

bclü|i mcpc|ólcgcźscl'
o-( 0-{ 0.r 0.(

0.(

o.( 0.(

o.( o.r 0.1 0.( 0.(

o.r o.{ 0.(

0-l 0.( o.r 0.1

6(
ÍántítósaNi támogatáskćnl ro|tósiloí lámogatás fi Etési számlán

o.l 0.( 0.r o.l 0-( 0.( o.r

n bc|ü|i l
o.r o.{ 0.(

Lň|i<ói^*đćśi ńářdvánť iíćnvb.!ŕ|éI. 0.1 0.1 0.r 0.1 0.( 0.1

0.1 0.( o.r o.l 0.( 0.1

6
nłnritósrń.i támogaláskćnt fo|)"ósi|ot1 !ímogatís fiutési Śzáńláĺ

o-l o-( O.r o.l o-( 0.1 0.r 0.( 0.(

li nláńd\Án! ioćnľbcv 0.( 0.( 0.r

'I 
lcÍhcll kóllsćftttćsi naÉd!ánY ip

6ź o.l 0-( 0.( o.r

KrÁDÁsÔK MINDÔsszEsEN
o.r . 0.(

o.l o.r 0.1 0.( 0.1

IETTÔ KERtll,ET ÔsszEsEN
T .t4 388.r o.(

{DÁsoK 0-l o.( 0.0t -129073.1

7: o.l o.( o.r o.l 0-( 0.(

7(
FELHALMoasl l|ľANszlRoasl BEvE l tsLtsK tsb

'/r^hic^? 
E^UDIĺ' b^ř o_l o.ĺ o-l o.l 0.í 0-t 0.1 0.( 0.1

Mĺ]KlDEsI EcYENI-EcEt -260 508.1 0.( -260 508.r

FELHALMoäsI EGYENLEGEIl 0.t 0.ĺ

EGYENLEGEK

#



20l ó. évi kö|tségvetés bcvéte|i és kiadási előirányzatai cínrrcndenkénĺ
összesen

rendelet
2. me||éklet

eFt-ban

Sor-
szám

cIMRENDENKENT |\ĺ|ND osszEsEN cĺm lĺIomán1zá(i Íc|ildá(ol

Ekjirán\

csoDon

Kicmclt
c|6irán} Kieme|t e|őiřányzat/ rovat nrcgnevezése

I tJ0i-02
Kiif (cŕiiIc(i Í€|adatok

tlJ05
Kô^i|ágĺtás

lĺJ06
Úlkáŕ mifíi káíćrítćs

Ercdcti ci. Módosílás
Módosíĺotĺ

Ercdcĺi ci. Módosí(ás
Módosi(ott

Ercdc(i ei Módośíĺás Módosíloll

0.t 0.( 0.( o.ĺ 0-(

0.( 0.1 0.( 0.1

0.( o.( o.l o.l

o.( 0.( o.( 0-( 0.1

o.í o.( 0.1

700.( 0.( 700.1

0.í 0.( 0.1 0-l o.(

0.( o.( o.ĺ
a)

0.t o.( 0.1

0.ĺ o.( 0.(

f(
0.1

0-r

2\

3(
á|EIiános nűködésćhcz ćs ágaali

o.í
o.t 0.( 0.1

32
o.í o.{ 0-l o_( o.í o-l

@lú \ ľölcsonöI
o.Í o-ĺ o_l

31 o.í ol
o.í 0.{ 0.1

0.1 o-t o.(

4
áIb|ános miiködćsćhcz ćs ágauli

o.( o.( o-l oí
\.issätćńlcndô táno8alásot kö|csönók

o-( o-( o-l

4
fclhŹ|mozisi @|ú t'iss7'tóńĺendő lámogaĺások. kölcsönöľ

0.
0.( 0.( 0.1

4 ćnékcsítćsc ós nlcgsńntctéséhcz kápśolódó bąételeli

0.

4l
ehi vissatéńtendő támogalísot kóIśönö}

o.( o_( o-( ol oí
0.( 0.ĺ 0.1 0.(

3.(

0.1 o.t 0.1

0.1 o.t 0.(

0.(
5l

0.ĺ 0.( 0.( o-l

5ĺ
o.l 0-r 0-{

6l
Inán]'ítósrni

0.1 0.( 0.( o.l 0.Í o.{

0.( 0.ĺ o.l

6l 0.1 0.( 0-{ o.l o.(

o.( o.ĺ 0.í o-( o-l o-(

0.( 0.1 0.(
6'.

0.{ 0.1 0.(

7( tm
0.1 0.( o-l o.l 0.

MUKODESI BEYETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE 85 374.ĺ o.( 85 374,1

0.1 0.1

úUKoDEsI FINANszIRoZAsI BEvETELEKÉs
.rÁnÁsnk FĆvFNÍ FĆF 0.( 0.( 0.( o-( o.l o.í 0-{ o.l

BLHALMOASI FINANSZIROhSI BEVETELEK ES
oÁDÁsoK EcYENLEcE o.ĺ 0.( 0.( 0.1 o.í o.l o.í o_( o.t

0.(
FEI,H^Í'MozÁsl F 0.r o.( 0.

EGYENI,EGEK

ť

.ry/
ąO



20ló. évi költségvetés bevé(e|i és kiadási e|őirányzatai címrendenként
összesen

rendelct
2. ne||ék|et

eFt-ban

Sor-
;?,ifr

cĺMRENDENKÉNT MIND összEsEN cím Ônkomán]zäti Ícĺadalok

El6iłinJ
zal-

csonoí

Kiemcl(
c|őirán]. Kieme|l e|öirán)'zäĺl rovaĺ megnevezése

llJoT
Uj Tclcki Tćń piac üzcmc|tcĺés€,

óstcmc|(]i ćs idciglencs piecok
üańcItctćsc. míikód(ctćse

ll50l
Lakásráśáŕ|ási ĺámogatás

ĺ l502
vaK\ongudálkodár

KIADAS Ercdcli €i Módosí(ás Eredcli ci. Módosítás
Módo$ítof,

Ercdcli ci. Módosítás

YtJKoDEsI KIADÁsoK

f

:llálotak 0.1 0.( 0.r 0.( 0.1 0.( 0.( 0.ĺ o.l

:bb6l
0.( o.l

:bból nűkódćsi e|ú tán'o!áúsok áI|amházbíáson belůlre 0-l 0.{ o.r 0-{ o.ĺ 0.( 0.(

ii d| ćś álálánôś ĺánálól
VUKODESI KIADASOK OSSZESEN: r33 983.1 0.( t33 983. .ĺ8.( 55.01 3 191.( 2 fao-l s 177-t

0.( 050.r

0.í o.l 0.( 0.1 0.( 0.( o.{ o-l 0.(

2i :bból fclblnloźśi dlú tá
0.1 0.r

2: EELH^LMÔzAsI KIADAsoK osszEsEN I ffio.( o.l I ffi0-( o.l 0.r 0.í

BEVETEI,EK
VUKODESI BEVETELEK 0.( 0.1 0-{

)bböl :hch'i önliomán\'/átok álla|áĺos műk.idćsćhe és áEauti

:bhôl

3"
)bböl: működćsi Élú viss7átćńlcndő tänlogalások, köIśönö}

o.í o_l o-( o-l o.ĺ o_( o-l

:bbôl: nlűkódćsi @Iú \'issulćńtcndő lámogalásot köI6önôk
oí

cbbóli műkMćsi €lú !ámogalások bc\'ćlc|ci á||amházmáson b€IűlÍőI

38 037J 51 145-r

3ĺ uUKÔDEsI BEvETELEK ÔsszEsEN 70 t19.Í o-l 70 lt9-( o-l o.( 0-( I 265-,

4l :bbôl: hchi ónkomán)uĺoh álulános ntűködésćheés ágauti
o.í ol o_( n-(

ebbó| ] reha|mozási @lú \'iss7Źtćńtcndő úmogaLásot kôlśönök

43
)bbó|: fclha|mofási @|ú \iss7Źtćńtcndó !ámoFúsot köl6önöl

ok éíékcsilésc 0.( 0.1 0.( 0.1 0.( 0-( 0.( o.ĺ o.(

Rés6c!ésck éíćkcsílósc és megszúnlelésćhez liápśolódó bwélclel

ebból : fc|halmoŁási @|ú vissu léríĺendó lámo8áŕso\ kol6ónöľ
o_( o-l o.í tm-l o.Í ĺmÍ

5( ńb6l: €b-éb fclhälmo7,ási eIú álvcn bén7Í 0.( o.l 0-( o.l o.t 0.( ĺm.(

5: FINANszIRozAsI MUKÔDEsI K|ÁDAsoK 0-r 0.1 0.r 0.1 0.( 0.( 0.{ 0.1 o.(

0.1 0.(

lánooaúsként 0.( o.{ o,r 0.( 0-t o.Í o.(

sl SI BEVETELEK 0.( o.( 0.1 0.( 0.( o.t o.( o.l

6(
tfoYitószNi uĺmogatískćnl Ío|r.ósilo( uimogaüís fi reGsi

o.l o-( 0.r o-( o-( 0.( 0.( o.l O-r

ś, 3 \mbad 0.1 o.{ 0-r o-( o.( 0.( 0,( o.t

(, lozÁsI FELEALMozÁsI BEvETELEK 0.1 o.( 0-t o.( o.ĺ 0-( 0-( 0.t o.r

6
fiíĺyilósaŔ'i tämogaüískćnt folrósibn úmogálĺs firetési szźmlláĺ

o.l o.( o.( o.{ o.l o-t o-t o-{ o-l

6\ 0.1 0.ĺ 0.r

sI BEVETEI-EK Ôss7-EsEN 0.1 0.( o.( 0.ĺ

0.1 o.( 0-( 0-l o.ĺ

soK -t 050.( 0.( -t 050.1 100-( 0.1 100.1 r o00.( l5 053.{ I 6 053.1

úUKoDEsĺ FrNANsZIRoZÁsI BEvETELEKEs
(IADÁsoK EcYENr-EcE 0.( o.t 0.1 0.( 0.1 0.1 0.( o.( o.l
IELHÁLMozÁsl FINÁNszIRozAsI BEvETELEK Es
.t^hiś^? E.wE1r E.E o-{ o.ĺ o.l o-( o.l o-l o.( o-( o.l

{8.1 35 151.4 rl9 s26:
7i 1m.t 0.( l{ 053.( 16 053.1

-,,,ťf
.1Ą



20l 6. évi kö|tségvelés bevételi és kiadási €lőirányzatai címrendcnkénÍ
összesen

rendelet
2. meIlék|et

eFt-ban

Sor-
fláÍ

CIMRENDENKENT MIND OSSZESEN cím Önkománt7áti fc|adä(oľ

E|(iirán]'
zat-

csopon

Kicmcll
c|őiránJ

zat
Kiemelĺ clőirányzaĺ/ rovat megnevąése

l lóol
TőrŁsrallvon kaÍbanlanása,

Ícjlcsz(ćsc

ll60t-0I
Önkormán]żaĺi tutajdonú oktätási

in(emćnJck inge(|ánjainak
üzcńeIlcĺćŚc, Ícnntanása'

karban(anásä

I l60l -02
Ônkománt.,lli tutajdonú nc\'clćsi

intĹzmćntck inga(Ianiainak
iŁ.cmcl1cĺćsc, fcnnĺaíásA,

karbanlaíáśA

(IADAS Ercdcti ci. Módosítás
MódosÍ(oí EÍcdcti ci' Módosítás

uódosítot Ercdc(i ci. MódosiláJ
Módosi(oĺ

I iUnáús
0.1 o.ĺ

291 zt!-l 0.t f97 2tt-l 85 538-{ 0.1

o.ĺ 0.1 0.( 0.t 0.1

5 .6ćb nlűködési d|ú kiadás 0.1 0.1

0-l o.l o.l 0.( 0-r 0.(

I 3m.( 0-l 0.1 0.t
|bb6| műkôdćśi dlů lámooa|áśrk á|lamháżańáson kí{lÍe 0.1 0.( 0.(

117 374-l 0.r 411 314-1 133 t93.1 0.Í

z FELHALMoäsr KIADÁsoK
0.( 0.(

58J B0l 0.r 58{ 0901 0.( O.r

o.( 0.( 0.( 0.( 0.(

0.( 0.r

30 153.t t 234-l 0-( I 23{.(
2l ási rclhía|ćk

3 38t.1 0-r 0.( 0.(

Klr,TsFcvETEst K|ÁDÁsoK ÔsszEsEN 1559 tr{ 0-( 440 759.1

o.l 0.(
uúködési ďIú Üĺmoütások álIámhá2bíáson bclúlól

3(
:bbőI :hcl}i ön}ońrán}7Źtol álb|ános múködćsćhą ćs ágaati

o.( 0.( 0.(

3"
:bbő|: működés| ąlú viss7át.ńtcndö |ńogalásot Nólcsónó\

o.l o.í o-ĺ o-l

3.
)bból: můködćsi ćlü \,iss72tćń(cndó lámogalások' ľöI6önôk
oćn\öc\ćtclc állámháżdson bclÜlrö| ol

3,
:bbô|: működćsi ąlú úmopalások bcltĺclci á||amháfuison be|üLól

0.(

0.( 222991-tt 0.1 0.( 0.1 u9.t
\,ĺűködósi @lú áNc[

0.ĺ a9-:
ST BEVETEI,EK 0.( 0.1

41
)bbő|: heh'i ö*omanyzlok á|blános múködéséhez.s ágaaÜ
}|.i.'.iĺ^- L..."^|ÁiÁ ;||"-i' j-^..ljc^L o-l

cbból : fclha|mozási c|ú Yissfatćd|cndó lámoAaüísok' köIcsönök
0.( 0.(

:bbő|: ĺclhalmozłsi elú vissztćriĺendó üĺmogatásoľ' kőIsönök
0.( 0.( 0.( 0.(

o.l 0-( o.{ 0.( 0.1

.ďéb úrďi 0.(

RćsAcićsck ćíćk$iúsc ćs mcgszúnlctćsćhcz kapGolódó bwólclck
o.{ 0.( 0.( 0.(

4l
cbból : felhalmoźsi ć|ú vissatćń(cndó ámola6sok' köIsönôľ

o-l o-l

0.( 0.1 0.ĺ

sr BEvETEl,EK ÔsszEsEN š85 o0o.( 0.( 585 m0.( 0.(

5"

o.l 0.( o.{ 0.( 0.1

belúli nelclólcse7isck v'ss7Źfi 
'!ŕsc

0.( 0.(

0-( o.( o.l 0.( 0.(

EtNANszIRoäsI FELHALMoäst KAD
o.( 0.1

0.( 0.{ 0.( 0.( 0.1

5ĺ
o.t 0-l 0.( o.l o.t

6l
hłnyĺtósan.i lÁmogatásként folyósitoĺt úmo8auĺs lirclćsi saámlán

o( o-ĺ o_l o-l o.t o.( o.( 0.1

0.( 0-( 0-{ 0.( 0.1

l' e|ú bcuöldi ćńćkDaDiÍok bcYáltása'
o.( o.( 0.1
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0.( 0.ĺ o.( 0.{ 0.1 o.r 0.1 o.( 0.1

3 0.1 0.{

BI-HAI,MÔ7-Asr BEvETEl,Ex 0.{ 0-l

0.( 0.(

Ą' 0-( o.ĺ 0.( 0.( o.l 0.( 0.1 0.( 0.1

4,
0-( o.( o.( 0.{ o.ĺ o.í 0.1 0-( 0-l

3 ]Néb tłÍe'i ( 0.( 0.ĺ o.{ 0.( o.ĺ 0.( 0.t 0.( 0.1

0.( 0.1 o.( o.t o.ĺ o.í 0.1 0-( 0.1

4:
0.í 0.1 0.(

o.( 55 t25.{ o'ĺ 55 lx.Í 0.1 0.( 0.1

5:

fuáson bclüIi meoelő|elc/sek visśzfr 7ilése o.{ 0.1 o.( 0.( 0.1 0.( 0.t 0.( 0.1

5l 0.1 0.(

0.( 0-( 0.1 o.r 0-l o.r o.l

6(
Inínvítósan,i úmoBaliskénl fo|vósĺlon eímo8alás ĺirctćsi szimllín

bc|üli 0-l

terhel1 ľölĹŚéh_elćŚi máEdvfo\' i!ćNbcvélcIc 0.( o.l 0-( 0.( 0-l 0.r 0.1 0.r 0-{

ENANSZIROASI FELHALMOASI BEVETELEK o.í o_l o-l ol o-Í

IÍániítósrcn'i lámogaláskćnt folyósitoí lánlogatás fi alési szłńlán

4 lcrhch kö|śćntićsi márád!źnv 0.( 0.1 0.( 0.1 0.(

(IAD^sÔK MINDosszEsEN o.l
7(

KERIJI,ET ISSZFSEN 5 2m.r 0.ĺ 5 2m.í 55 125.( o.l ss ĺ25.( 5 313.{ 0.( 5 3t3.(
71

I'UKODESI FINANSZIROZASI BEVETELEK ES
{ADÁsoK EGyENLEGE 

.
o-l

7(

FE|,HAI-Mo7ásr EcYENI-EcEt 0.( 0.( 0.( -913 438.( 0.{ -9l3 438.ĺ 0.( 0.1 0.(

EcYENLEGEK ÔsszEsEl -46 428.( 0.( -46 428.( 0.1 -365 556.(

,{

u3ĺ
1{vtr^

7b



20l 6. éÝi kŕi|tségvetés bevéte|i és kiadási e|őirányzátai cíntrendeĺként
összesen

rendelet
2. melléklet

eFt-ban

.n'

(inkomán\-,a1i fctädä(ol

Kien|e|ĺ e|őiřányzať Íova( megnevezése
ll7116-ll?

Önkomán]-/ä1i c8yób ÍcIade(ok

I 1802
JóxcÍ\'árs Kôzbiuf onságáćń ćs

KiiŹisztäsáEáćí Nonproĺit KÍ(.

múködćsi @lú viss7átćÍĺtcndő únrogaüisok' kólcsônôk

múködćsi @lú únolatások bc\'ćtc|ci á||Ünháffiison bc|üLól

Íclhálmozisi elú vissätćńtendő üimogatásol! kól*önök

uimo8atáskćnl fol\ósĺĺoil liámogalás ĺiztćsi szám|án

Iłłn]iószni támogaúskćnt fo|tósilon úmogads fi aćsi szánlán

/4



20l 6' ćvi kiil(ségvctés bcvéte|i és kiadási előirányzatłi címrendenként
összesen

rendclet
2. nreIlé|deĺ

eFt-ban

Sor-
sr^fr

ciMRENDENKÉNT MIND osSZEsEN cím Önkomán]7ätifcIadälol

Előirán!
zal-

asonon

Kicmclt
c|őiŕánJ

zal
Kieme|t előirányzat/ rovat ncgnevezése

I 1803
RÉv8 Zí'

I r805
Jó7.scf\.áros Kôzijssćgcićí

NonDroíiĺ zn.
Önkomán]ati feladatok ôsszesen

ÜADÁs EÍcdcĺi ci. Módosiláś
Módosítort Eřcdcĺi ci. Módosítás

Módosíto.
Ercddi ci. Módosítás Módosítolt ci

I

0.( o.í 45 928.( | ó111 .ĺ7 60s.ĺ

0.( o.l 0.1 o.( o.(

5

0.1 0.1 0.( 0.1 0.( 302 43t-( 0.( 302 431.(

rbb6l e]Ú l 0.( 0.1

260 ó31.{
:bbôl mí!ôdćśi dlti |ámńí'táśôt állámhá7!áíáśńn !í\.ilr.

ii rcl ćs ákalános híaIćI{ 0.1 0.1 0.ĺ o.( 0.r 0.( -73 612-', aor 699.r

łEl-HAI,Mo7Ásĺ KrÄDAsoK
0.( I 573 625.! 3 622i I s17 2!8-)

]A'ćb fclh'lmoŻásj l o.l 0.1 0.1 0-{ 0.1

2l
0-l 0.( 0.( u.l 0.( Í8 65l.: 0.( l8 65t.

ölhalmoz,isi @lhfulćI o.l
5 883 010i

2(

rELEK 0.1 0.( o.l 0-(

2t

3(
|bMl :helľi önliom|ánraĺok á|ta|ános műlödéséhcz ćs á8aäti

o_l o_l o-l o.{ o-l o.í | 19!1aż! 917 1 79o noś]
o.l 0.t 0.( 0.{ 0.r o.{ 451 t95.1 0.( 451 195-l

3i
o.l 0-l 0.( 0-{ 0.r o.( o.l 0.( o-l

bbó|: múködési @|ú \issäĺćńlendő limogaĺások. köl*önök
o.l 0.1 0.( 0-{ o-l o.ĺ o_l o-( o_l

.bbô|: műki'dćsi @|ú rimo8aLisok bc\ćtc|ci á||amháaaúison bc|ülrô| o-l o_l o.ĺ o_{ o-l o.ĺ 2ta 9 357_( 821 l

0.1 0.( 0-( 0.r 0.( 6 958 455.1 0.( 6 958 455.1

4 r,ĺűködési e|ú áneĺ nénzcszf,

2 852 98{i 60 264: r2 913 218-l

ási elú támopalások á1lańáfbíásÔn belülr6l 0.( 0.1 0.ĺ o-( 0-r 0.(

4
ĎbóI: he|yi ôiliomán)./Źtoh álta|ános můködéséhcz és ágauli

0,( o.l o.l o.{ o-l o-l o_( o-l
ebból : felhalmozisi €lú \,iss7Ź|ćritcndő limogauísot kólcsönók

o.ĺ o_l o.ĺ o_( o.l o.ĺ o-í

4
bböl: fclha|mozási e|ú viss7'tćÍíĺcndő lámogatások, köIśönök

o-l o-l o.í ol
bből: fclha|mo,jsi elú lánr!áĺások á||áńáfuĺson belú|ńl 0.{ 0.1 0.1 o.( 0-l 0.(

ćíékcsítćsc és mcgszűnlcléséhcz lŹp6olódó bevélelek
o_( o-l o.l o.í ol

rc|ú álvctt 0.( o.( 0-l 0.{ 0.( 0-(

4l
9bböl : fclhalmożsi @lú \isszátérĺtcndó uímogaĺásk, kölsönök

0.( o.l 0.1 o.( o.( o-( í 7l5.{ o.Í 56 7t5
I m0.( t5 053.( t6 053.(

5: 0-( 0.1 38 967 -1 o.ĺ

0.( 0.1 0-( 0.1 OJT o.( 2mm-( 2mm.
4 FINANszlRo7ás| FEI-HAI-Moz^sl KIADAŚoK o,0I

103 762;, t 0 8981 tl4 661 -l

5ĺ 0-( o.{ o.( o.í 0-l

s 421 549.1

6(
InánYitósrni üimogaüłskćnt folyósitoĺ támo8atás íiÜtési sŁámlán

0.{ 0.1

-;
0.( 0.1 0-(

e|ú bcll'ó|di éńékDaDĺrok bcváláśä O.r 0-( 0.{ 0.r

0.ĺ zfsl 169.(

r|NANs7-iRo7Äs| FE|'HÁI'M07Ásr BEvĚTEl,EK
____ 

ąď l 'ĺ44 188.l 0.t l 'ĺ44 |88.I
fuliliszw fuo8absk.nt |ó|}ósÍoí ĺámogaÉs fiZlési sźm|fu

0.r 0.r 0.( 0-( 0.{ 0,0 | o.r 0-l 0.1

terhcł ľôllść6'1lćśi nDEdván\ ioćnvbcvćtclc
0.{ 5 2t9 ltd.r 2 052 673-, 1 271 137-,

z} 01,ĺ M]
23łl4 ffi]7( o.( 3A 967-',

302 431.r 0.( 302 'ĺ3l.ĺ
20 583 t90,r

2 953 07917: -114 642-l 0.1 4 6t2.Í -147 372-, o.(

-3 ĺ}53 964]

?:
yĺUKoDEsl FINANsZIRoZÁsI BEVETELEKEs
đÁnĺŚôk FcvFNr F.:F ; .| 2.ĺ6 250.| .l 0o 268.ĺ -l 346 5l8.ĺ

0.1 0.( 0.r 0-l 0.( o,o I I 310 425: .to 898.! 1 3f9 526-,

FELHALMO2'iSI E
ECYENT,EGI

/Í
ťT/

)4^

1ľ



20l6. évi kö|tsćgvetés
bevételi és kiadási e|őirányzatai címrendenként

öszesen

rendelet
2.sz. mel|éklet

Sor-
szám

ciMRENDENKÉNT NĺlND osszEsEN cim Jó7.{cfyárosi Ôĺkoŕmánýff t PoIgáÍmcslcri Hil'at{lt

ElóirÍn
!z{t-

csopoń

Kicm.lĺ
:|6iráíľ.

fat
Kiemclt e|ői rányzat/ řovat megnevezése

l2lIf
Építćsigegatĺsi ÍcIadltok

12103
Igegatáśi tc\'ćkcnJsćgck

l2l0l
Anr{kön]Ti Íc|adatok

KIADÁs Ercí|di ci. Módosítá\
Módosírott

Ercdcĺi ci. MóÍ|oxílás
Módosí(oil

Ercdcti ci. Móĺ|osítás
Módosítot(

3 Dolopi I t3 000.( s 900.ĺ

0.ĺ 0.r 0.( 0.( 0-l 0.{ 0.1

E||átoĺak rcn7-bcli iuila1ása 0.( 0.r 0-( 0.( 0.r 0.( 0.( 0.( 0.1

E4ćb můködési cć|ü kiídás 0.0 0.r 0.( 0.1 0.( 0.( 0.1 0.1

I 6$.r
t(

bh6l
hhő| műkôdóśi éhi |áńÔp.táśÔk álláńtr;ŹláńáŚńń h.h]lÍé
bb6| míiködési dlú lámooatások á|lämhá7tańáśrn kid|ŕc 0.( 0-r 0.ĺ 0-l 0-l 0-(

nűkôdćsi @I és áha|ános láńa|ćk 0.( 0.1 0.( 0.1 0.r 0.1 0.{ 0.1

soK 19 669.( 0-l l9 669.ĺ t3 167-l 0.r t3 467-l 5 6S.( 0.1 5 653.

soK

i4'ób I
2l 0-l 0-( 0-l 0.1

2l ]bb6|:fclhälmo7ris' @lú kölcsôn törlesrćse 0.1 0. 0-( 0.1 0.r 0.( 0.(

'bbó| fc|ha|nlozási @lú lámopaĺások áIlaÍńáámáson bclü|Íc 0.1 0.r 0.( 0.1 0.r 0.1 0.( 0.r 0l
bbó|: fc|ha|nDási e|ú támoeatások államháááńáson kiń|rc 0.t 0.r 0.( 0.1 0.( 0.( 0.r 0r

0r

2Í \ol
1'. ľEĺ,EK
2l SI BEVETEI,EK
2l lűködćsi rc|ú támopalások állaÍůá/rańáson bclü|Íől 0.1 0. 0.1 0.( 0.r 0.1 0.{ 0.( 0-

3(
bbő| :hclli önlomán}älol áka|ános nűködćséhcfés ágaati

3"
bb6|: műkódési e|ú vissätćrilcndő uánogatások, köI6önök

0.1 0. 0.1 0-( 0. 0.1 0-l 0.(

0.

3r
bbő|: mütödćsi e|ü táDogatások bc\ćtclci á|IamháŹdáson bclülröl

3l i beléle|cl 3 500.ĺ 3 500-l 4 000-r í 000.|

3r 3
'{űködési 

h 0.1 0. 0.t 0.( 0. 0.1 I 600-l 0-( I 600-(

3" ',ĺijködćsi @|ú áh'cí 0.1 0. 0.1 0.r 0. 0.1 0.1 0.( 0.(

SSZESEN 9 669.1 0. 9 669.1 7 2t2-l 0. 7 2!2.1 2 t9f-l 0.( f t9z.l

4l cbbóI: hc|ý önliom)ányatok á|ta|ános ńůködéséhezés á

0-l 0-l 0-l 0-l

ebb6l : fclhalmozísi e|ú vissatérilcndő támogalások, kólcsónök
0.1 0. 0.1 0.1 0. 0.1 0.1 0-( 0.

0-l 0- 0-l 0-l

46 3 Es,éb láÍNi ś*öfók ć 0.1 0. 0.i 0.( 0.r 0.1 0-l 0-( 0-

RésBeiésck éíćk6itésc ćs mc8szűf,tclóséhcz kaPso|ódó bevéte|ck
0.

4:
cbbő| : fc|ha|no7-ási @Iú üssätéríhdó támogalásot kölcsönök
;..-.';^1r;.^ ;ll"-.L;i" 0-l 0.( 0.1 0-l

50 :bb6|: cs.éb fclha|ńoŽ]ĺsi e|ú áN€Í 0.1 0.1 0-( 0-( 0.( 0.( 0-(

5l 2 FELHALMOZASI BEVETELEK OSSZESEN 0.( 0.1 0-( 0.( 0.1 0.t 0.( 0.( 0l
5t SSZESEN 9 669.( 0.1 7 212,1 0.1 7 212.1 2 192,1 0.( Z l9f!

0.( 0r

5l ErNANsziRozAsr FEl-HÁl-MozAsI KrÁDAsoK 0.{ 0.ĺ 0-l

5l 2 fôIľósiloí támr!áláś kiute|ásá 0.( 0.r 0.( 0.ĺ 0.r 0.1 0.ĺ

5', 3 -losszú|ciáraŃ hilc|ck váltó 0.( 0.r 0.( 0.1 0.r 0.1 0.( 0.r

)t iSZESEN 0.( 0.r o.ĺ 0.1 0.r 0.ĺ 0.ĺ 0.1 0.

t0 000.( 0.r 6 225.1 3 462.1 0.r 3 462-

6
rän)'ĺlósni |lfuo8aláskćnt fo|).ósito( támogalás l

h.lnli ńl1nĆ|6lepcżćŚcL rłśŚ,lfi
li dlú h 0. 0.1 0.ĺ 0-l 0-l 0-{

6. 3 ;2lbad kö|tsép\.etési mďád\.áN i 0r o.l 0.( f 7B.l 0.1 f 1B.l I 062-{

6: 4 'eladafl 
a| rcÍhclt löltsćevclćsi maÍadvlłn\' iEćnvb 0r 0.r 0-{ ru-l 0.r ĺfĺ.| 0.( 0.r

6, SI BEVETELEK 0r 0.1 0.( 0.( 0.r 0.1 0.( 0.r 0.r

6
níĺýtósrni lámo8aláskćn( folyósĺtoí lánogaĺás ń

lďhĆlI kől|śóoťclóŚi ĺláŕádván\ 0.1

6 sĺ BEVETEĺ-EK oss7,EsEN Ío000. 6 2B.l 0-l 6 f25-l 3 167-

6, <IADASOK MINDOSSZESEN 19 669. 0.( t3 467-l 0.( 13 467.1 0-l 5 6S]
7l TELEK MINI) SSZESEN 19 6ó9. 0.r t9 669-( t3 467-l 0.( 13 46?.( s ós{. 0.t 5 65ł.I

? bcläli dr ĺ6 t69. 0.( t6 169.( 9 343.0 0.( 9 343.( { 053. 0.r 4 os.l
0.( t 601.r

(ODESI BEV

7:
{UKoDEsr FINANszIRozAsI BEvETELEKEs KIÁDAsoK
lCYENLEGE l0 000.r 0.1 l0 000.r 6 2Á: 0.1 6 2B.l 3 162 0-l
IELHÁLMozAsr FINANszIRozÁsI BEVETELEK Es
.ĺ^ĎiŚnr FrvFNr FcF 0r 0.1 0.( 0.r 0.1 0.t

l.l
7l FELHA LMOZAST EGYENLEGEI 0,r 0.1 0,r 0J 0.t 0,( 0.r 0.1 0.1

7l 0.r 0.1 0. 0.1 0.( l.r 0.( l.l

,fu
11



20l6. évĺ költségvetés
bevéte|i és kiadási e|őirányzatai cínlrendenként

öszesen

rendelet
2.sz. meI|éklet

ioÍ-
Zám

cĺMRENDENKÉNT MIND osszEsEN cím Jó7.scfrárosi onkoÍmán]7iĺ Poĺgíŕmcstcri Hĺ'átĺ|a

Elóirán

!7áL
csop0í

Kicmclt
j|6iÍáns. Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

I2201-01
Hi\'atal múk6d1c(é$c

rzzit-i2
Hir.rtal informilikri fcledstai

1221ĺ-ll3
HiTaĺal cs_.ćb fcládAtäi

KIADAS EÍcdcti ci' Módosi(tŁś
Módosí(ott

Eřcdcti ci. Mótlosĺtás
Módosított

Eŕcdcti ci. Módosítás
Módosílotl

s| klADAsÔK
t 032-r 0.ĺ 8 032-r 0-l 0.1 0. 50 291 B 052. 73313.:

aadót lcrhcló iáfuIćkol ćs s,ftiális hô,láiáfulási adó 0.( 0.1 0.1 0. r3 857r 2 305i l6
)ololi kiad 2E9 {E9.r -l 50ti fa1 947.1 J{ 96{.1 -Z 280.1 42 6E1. 4I Et0. 675., d2 {85.t

ůbő|.. I 734.1 l ?38.( 962.

0-l 0-( 0-l 0.r 0-( 0. 0-l

0.1 0.( 0.r 0.( 0.i 0.( 0. 0. 0.1

:bbő| múködćsi elü támo!atások államház|đáson bc|ů|rc 0.r 0.( 0.1 0-( 0.r 0.( 0.( 0. 0.1

FE|ĺAI,MozÄsr KIÁD^soK
20 7ł9.l t 50t-i u50- a6 26 06ti 0-l 0-l

:e|úiĺlások 0.r 0,1 0.( 0.1 0.r 0.ĺ 0.1 0r 0.(

3 :A,éb tcIha|mozís' 0.1 0.1 0.( 0.r 0.1 0.ĺ 0.1 0r 0.1

)bbő|:ÍclhaInofási e|ú kölcsön n\úitása 0.r 0.1 0.( 0.1 0.1 0l 0.(

0-l

2 EEl'HAI,MozAsI KIADAsoK ÔsszEsEN 20 7!9.1 I 50li f2 250-t 26061. 0. 26 061: 0.1 0- 0-l

KÔLTsEcvETEsI KIADAsoK Ôss7'EsEN 433 378.1 0.1 4J3 J7E.( 8Z 7U-l -f180- 80 4&.( 148 9201 26 033. 174 95{.t

BEVETELEK

:bbó| :hel)ĺ önkományalok allalános működésćhczés á

0.( 0-l 0-{

,bbő| eh'onásÔk ćs t lä lE0.1 0.1 t25 180.( l4 2{0.r 0. 1210.1 9 B3.l 0.( 9 23J.r

3
)bbő|: nűködési @lú viss7Źtéńtcndó lámo8ätáŚok, kölcsönök

cbből: můkôdćsi ďlú vlss7Źlćdlcndö lámo8alások, kólcsönó}

3, 'bból: 
működési rclú támoBalások bcvélc|ci á||amháádáson bc|ülrô|

0.r 0.t 0.( 0.1 0. 0.( 35 477! 3l 913.( 67 391-
3 0.1 0.1 0.( 0.1 0.( 0.( 0.1

BEVETEI.EK .1SSZFSEN
lEl,HAl,MÔzAsĺ BEvnTEĺ,EK

0-l 0-( 0. 0-( 0.( 0-( 0-l

0.1 0.( 0.1 0.( 0.( 0.1

ebbó| : felha|moási @|Ú vissatéritcndó támosatások. kö|sónók

4:
:bből: felhalmozási elú r'issäĺćrítcndó lámogaĺásot köl6önök

0.r 0.t 0.( 0.1 0.r 0-( 0.( 0.( 0.1

4, :bből: fclha|mozísi elú tánolatások á|lanházlmáson bclúlńl 0.r 0.1 0.( 0.1 0. 0.( 0.1 0.( 0.1

4 0.t 0.( 0.( o.( 0.1

4l

éíćkcsítósc ćs mcgsántclćsćhcz kapcsolódó bcvéte|ck

rzási é|ú áNcí ŕn7.ś7łó7ńł 0-l 0-l 0.1 0.1 0.ĺ 0.ĺ 0- 0.1

4:
ebböl : fclhalmozisi eIú \'issalériĺcndô támogatások, kólcsönök

0.1 0.1 0.1 0.{ 0.(

5r bő|: eľéb felhalmozisi @|ú áNcllE@szlözôk 0.1

lozAŚt MIlKňnEsl K|^DÁsoK
bclůli mcoĆ|ölrpĆ7ćśck viśś7'fi 0-l 0-( 0.( o-{ 0-l 0r 0-l

@Iú b 0.t o.( 0.r 0.( 0.r 0.ĺ 0.t 0r 0.1

51 2 0.r o.( 0.r 0.( 0.r 0.{ 0.1 0r 0.1

5: 0.( 0.( 0.r 0.( 0.r 0.i 0. 0.1

5r

240-l

6(
I lÍán}łtósu ďi úmogatáskćnt folt'ósiloí llímogalís |retési számlál

2 |6nénó ió\'áíÍása 20Í 75s'| J SOIJ 2@ 253.1 42 1611 -2 B0-l {0 l8r.ĺ 62 893.( .5tro. 57 0l2t
6 0.( 0.1 0.1 0.1 0.( 0.( 0. 0.1

0.( 0.1 0.( 0.r 0.(

62

(,:
riin}itószn'i llímogaláskćnt fol}'ósĺtott támoBátás fićtési szám|án

17000.1 l 50ĺJ la 50ll 26 061: 0.( 2ś 06|: ol 0.r 0-(

6( ;ubad köIĺsén'cĺćsi náradvlłÍÝ ip 0.1 0.( 0.t 0.( 0.1 0.r 0r o.r 0.{

6'. :e|adanal lerhell költsćAYclćsi mďadván\' iBćnybe\éto|o .. 0.( 0.( 0.( 0. 0. 0.(

6ĺ 2ĺ8 755.( 98 330.i
6t

D h.|ň|i dtrn|á1ódń( 71

lFmÓ KERÚI,FTlŚŚZEsFN 3Ś8.I 0.1 i 002 a3 066-

ulIKÖDEsr BEvETEI,EK Es KtADAsoK EcYENr'EGE A2 Ą19.| t 50t 4t 962-l 2 no.l {9 6t2 5 880. .98
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