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Kópviselő-testii I ete sr'ám ára

Tisztelt Képviselő-testůĺlet!

I. Tényállás és a döntés tarta|mának részletes ismeľtetése

Az źi|amháztaľtásróI szóIő 20| l. évi CXCV. törvény 34. $-a a|apján
,,34. $ (1) A helyi önkormányzat köItségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiađások

módosításáľól, a kiadrísi eltíirrĺnyzatok közöĺti rítcsopoľtosíĹásľól a (2) és (3) bekezdésben
meghatározott kivétellol a képviselő-testiilet dönt.

(f) A he|yi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára |ehetővé teheti a he|yi
önkormźnyzat bevételeinek és kiadásainak módosítasát és a kiadási előiranyzatok k<izotti
átcsopoľtosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi e\óirányzatai és kiadási e\óirányzatai a
Koľmány rendeletében meghatározott-.esetben a helyi onkormányzati költségvetési szerv..saját
hatáskörében módosíthatőak, akiadási e|őirányzatok egymás kĺjzött átcsoportosíth.atoalĺ.

(4) 
^ 

képviselő-testüIet a (2) és (3) bekezđés szerinti e|őirányzat-módosítás, e|őirźnyzat-
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szěrinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének haĹáridejéig, december
3|-i hatáI|yal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év kĺjzben az országg5lulés - a helyi
onkormányzatot érintő módon - a 14. $ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatásók
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kö|tségvetési kiadási e|őiráIlyzaÍ.aitzáro|ja,azokatcsökkenti, tor|i,az intézkeĺlés kihiľdetésóĺ követoen
haladéktalanuI a képvise|ő-testület elé kell teľjeszteni a költségvetési rende|et módosítását.''

A 20|7. évi koltségvetéséro| szo|ő 3612016. (x|l.z|.) onkormállyzati rerlde|etet az a|ábbi képviselő-
testĺjleti döntések, átruházoÍt hatáskoľbeIl lrozot1 módosítások, gazdasági eseméllyek' támogatások
miatt indokolt módosítani.

Képvise|ő-testiileti döntések kö|tségvetési ľendeleten való átvezetése

1./ A Képvise|o-testĹilet a 30/2017 -(II.02.) számű hatźrozatában költségvetési módosítással együtt több
feladatel|átásról, létszámemelésről döntott.

2./ A Képviselő-testtilet a 39/2011. 0I.02.) számú határozatban döntött költségvetési e|őirányzat
átcsopoftosításával egytitt, aMagyar Kézi|abda Szcivetség országos Tornaterem fe|újítási pá|yázatra
torténő pá|yźtzat benyújtásáróI, mely a Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Sportiskola sportpályát és
a Deák oiak Általános Iskola tornatermeit érinti.

3./ A Képviselő-testület a 46lf0|7. (II.02.) szźtmű határozatában a tisztségviselőket érintő
illetményemelésľől döntött költségvetési e|oirányzat átcsopoľtosításával együtt.

4.l A Képviselő-testület az 54lf0|7. (nI.09.) szźlmű határozatźtban költségvetés módosítással együtt
döntött a hátralékkiegyenlítő támogatások bevezetéséről.

5.l A képviselő-testület az 5112017. (I[.09.) sámú határozatátban költségvetés módosítással,
átcsopoľtosítással együtt több költségvetést érintő döntést hozott.

6./ A Képviselő-testtilet az 58lf0L7 ' és az 5.9l20I7. (III.09.) számú határozatźtva| e|őirźnyzat
átcsoportosítással együtt d<jnt<jtt a ,,Háziorvosi Eletpályamodell'' keretében az egészségügyet érintő
kérdésekben.

7.l A Képviselő-testtilet a 73/2017 , (In.09.) számú hatźrozatźlban e|óirányzat átcsoportosítással egyĺitt
döntött a Tľefort Gyakorló Iskola A|apítvány tĺámogatásáról.

8.l A Képviselő-testület a 74/f0I7. (IrI.09.) szímú határozatában költségvetési e|őirányzat
átcsoportosíüíssal együtt aľról döntött, hogy a Magdolna Negyed projekt keretében vállalt
,,Szomszédsági Házfe|ugvel<ii'' tevékenységet a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmetjóléti
Központ költségvetési szerv he|yett a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. |źssa e|.

9./ A Képviselő-testtilet a 75120|7. (III.09') szÁműhatározatában e|őirányzat átcsoportosítással együtt
egyházak, egyhézi szervezetek támogatásairól döntött.

|0.l A Képviselő-testtilet a 76ĺ2017. (III.09.) szźtmű határozatźtval költségvetés módosítással együtt
dontött az Ezüstfenyő Gondozóház éIe|mezési nyeľsanyag noľmájanak emeléséról.

11./ A Képviselő-testiilet a 8912017. (IV.1 3.) szÍmű hat.áľoraÍában a f016. évi szabad maradvány, a.

bevételi többlet és a működési, valamint a fejlesztési taľtalékok terhére kültinböző m{ĺködési és
fej l esztési fel adatokrĺil és l étszám em e| ésről döntĺjtt.

|'2./ A Képviselő-1esttilet a92lfł|7. GV.l3.) számtlhatźrozatában költségvetés módositással egyiitt.
döntött a Corvin Sétány Projekt keľetszerződés közös megegyezéssel toľténő |ezÍrásźrő| sző|ő
megállapodás módosításáról'

t3.ĺ A Képviselő-testtilet a |00l20I7. (IV.13.) száműhatfuozatában köItségvetés módosítással eryütt a
Gutenbeľg tér 3. szám alaÍtikörzeti megbízotti iroda kialakításráról és műkodtetéséről döntött.



Po|gáľmesteľi és intézményvczctői átľuházott hatásköľben végľchajtĺltÍ c|őiľányzat módosÍtások
a2017. évi költségvetésľő| sző|ő36/20|6.(XII.21.\ łinkoľmányzati rendelet2;2.s,f4.s

felhatalmazása alapján, mc|y cgybcn az átl"uházott hatáskörben hozott ĺlöntésekľőI töľténő
beszámo|ási kötclezettség teljesítését is jc|enti.

I,/ Polgĺtľmesteri hatáskörben jóváhagyott ruóĺIosítĺÍsok, tÍtcsoportosítlźsok

A 36ĺ2014. (xI.06.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) e|őírt polgánĺesteri
döntések nyi|vántartó rendszerében) ezenbe|u| az e|óirányzat módosítás menüben az 12]4 azonosító
számigrogzített és még a kö|tségvetési ľendeleten át nem vezetettátcsoportosítások a következők.

1.1./ Az onkormány zatkiadźs l l l 07-0l cím míjködési céI és álta|ános tartalékon be|ül Sántha Péterné
alpolgármesteri saját keret céltartalék _ onként vállalt feladat - előirányzatáró| 300'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás I 1 105 cím _ onként váIlalt feladat - működési célú támôgat ás á||amhánaftáson
kívülľe e|őirányzatźtra a Rákóczi Szövetség ,,Beiratkozási'' progľamjainak támogłása címén.

1.2./ Az onkormányzatkiadźs 1ll07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék _ kötelező feladat _ e|őirtnyzatáról l.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l40l cím - önként
vá|la|t feladat _ beruházási e|őirányzatán belül az Alfoldi utca, Teleki tér közotti szakasz, a Ciprus
utcában a Törökbecse utca és aSzźyados út közötti szakasz, valamint a SzentkiráIyi utca 4. é;T.
szám e| ótti út szakaszok fo rgal omtech n i ka e | ő i rá ny zatár a.

t.3.l Az onkormányzatkiadás 1 l t07-0l cím mtĺködési cél és általános taltalékon belü| Sántha Péterné
alpolgármesteri saját kęret céltartalék - <lnként vállalt feladat - e|őirányzatáľól 1.500,0 e Ft-ot, dr. Sára
Botond alpolgármester saját keret céltaľtalék - <jnként vállalt feladat _ eloirányzatáról 500,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1105 cím - önként vźů|a|t feladat - felhalmozási célú támogatás
á||amháztartáson kívülre e|oirányzatáľa a Kommandóért Egyesületen keresztül a kommandói Horn
Dávid Iskola újjáépítésének támogatása címén.

!.!l ĺz oĺkormányzatkiadźs 11t07-0l cím működési cél és álta|ános tartalékon belĹil a központi
költségvetési támogatások lemondása céltartalék _ kötelező fe|adat - e|őirźnyzatźtrő| |6.323,4 

" 
Ft-ot

átcsopoľtosít a kiadás 1l 108-02 cím _ kĺjtelező fe|adat - működési célú kiadáson belül az eivonások,
befizetések e|őirányzatára 14.|22,3 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirányzatźlra2.20|,| e Ft-ot k<ĺzponti
költségvetési támogatás és annak ügyleti, és késedelmi kamat címén a Magyar Allamkincstar
Budapesti és Pest Megyei Igazgatősága źita| a BPM-ÁHV47T-4/20|7. iktatószímú határozatában
foglalt fizetési kötelezettségek miatt'

t.5./ Az onkormányzatkiadás 1t107-01 cím mÍĺk<jdési cél és általános taľtalékon belül az általános
tarta|ék_ kötelező feladat _e|őirźnyzatárő|9.774,5 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l601 cím _kötelezo
fe|adat_ dologi, ezen belül karbantartas e|őirányzatźra4.472,6 e Ft-ot, beruhĺázás e|óirányzatźlra95,3 e
Ft-ot, felújítrás előirányzatźra 5.f06,6 e Ft-ot orvosi rendelők kaľbantaľtása és felújÍĺása címén.

1.6./ Az onkormány zat kiadás l 1 805 cím műkĺjdési céirű támogatźts ái|amhánarŁíson kívüIre önként
vá|Ia|t feladat előfuőnyzatárő| |4'077,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11805 cím működési célú tiĺlrrogaĹás
á||an|láztartásonkívĺilrekötelezőfeladate|őirányzatfu a.

|.7.I.Az Önkormányzatkiadás 11t07-0t cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül Egry Attila
alpolgármešter saját keret céltartalék._ ĺjnként vállalt feladat-._ e|őirányzatárő| ts,ř e..r.t-ot
átcsopoľtosít a kiadás I|704 cím _ kötelezo fe|adat- dologi e|őirányzatźtra ahźniorvosok és védőnők
részére Dr. Felkai Mária fejlődésneurológus ,,Megfelelően fog- 

" fejlődni'' címiĺ könyv beszerzése
címén.

t.8.ĺ Az onkormányzatkiadźs lt107-01 cím miĺkĺjdési cél és általános tartalékon belül Egry Attila
alpolgármesteri saját keľet céltaltalék - önként vállalt feladat - e|őiránýzatárő| 552,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás t l l05 cím _ önként vállalt feladat _ működési célú tamogat ás á|1amhénar|áson



be|Ĺilre e|oirányzatáľa a Belső-Pesli .]-ankerĺileti Kozpolrtoll keľeszÍu| a Vajda Pétel. Énęk-zellei
Altalános és SpoftiskoIa kórusának oIaszországi taftózkodásának étkezési és szá||áskö|tségi cíInén.

1.9.l Azonkormányzatkiadás ] l l07-0l cím rnűködési cél és áItalálos taíalékon be|til Sántha Péteľné
a|po|gárnlesteľi saját keret céltaftalék - önként vállalt feladat - eloirányzatárő| 200'0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1 1 l05 cím _ önkéllt vállalt feladat - műkodési célú tánlogatás á||am|.láztaftáson
kívülre e|őirányzatára a Hungarovox Ku|tuľális Szolgáltató és KereskedelIni Bt.-én keresáü| Turbók
Attila,,Búcsú Jövő ldőben'' című verseskötetéllek megje|enési költségei címén.

1.10.l Az tnkormányzatkiadás 11l07-01 cím működési céI és általános tartalékon beliil Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret cé|tanalék _ önként váIlalt feladat - e|őirányzatáról l50,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l105 cím - önként váIlalt feladat _ működési céIú támogatás á||amhánartáson
kívülre e|őirźtnyzatára a RusContact Kft. orosz hagyományos télbúcsúaató ünnepséget támogatása
érdekében.

|.11./ Az onkormrányzatkiadás 1l107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vá||a|t feladat - e|óirányzatáról l15,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l105 cím _ önként vá|Ialt feladat - működési célú támogatás él||amhánaftáson
beliilre e|őirányzatára a Belső-Pesti Tankerĺileti Központon kereszĹtil a Losonci Téľi Általános Iskola
35. éves évfordulójával egybekötottZené|ó Losi míĺsornak a bérleti díj költsége címén.

|.12.l Ar, olrkoľnlá'nyzat kiadás ll l07-0l cím nlĺĺködési cé| és á|ta|ános taľtalékon belti| az általános
taľtalék _ kötelező feladat - e|óirányzatáról 10.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 160t-03 cím _
köte|ezó feladat - működési célú támogatźs źl||ambánartáson kívĺilre e|őirtnyzatźra a Józsefuárosi
Gazďźikodźtsi Kĺĺzpont Zrt.20117. március l-től a közfoglalkoztatás átmeneti megszüntetése miatt a
közterületek takarítására 26 fó - f0I7. március l. napjátó| f011. május 3I. napjáig - megbízási
szerzódés költségeinek kompenzálása címén.

1.|3./ Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül Sántha
Pétemé alpolgármester saját keret céltaľtalék - önként vźilla|t feladat - e|őirányzatárő| 96,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím _ önként vá||a|t feladat _ dologi e|őirányzatára aŻ önkormźnyzat
intézményei részére20 db l903-as Petőfi Album beszerzése címén.

1.14./ Az Önkormányzat kiadás 11l07-01 cím működési céI és általános taľtalékon belül az általános
taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatáról 3.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - ĺinként
váIlalt fe|adat _ dologi e|őirányzatára forgalmi rendvźůtozás címén az Ülloi úti gyalogátkelőhely
néhány méterrel való áthelyezése érdekében azért' hogy a kanyaľodó gépjármíĺvek a gyalogátkelőhely
előtt megállva maguk mögött a forgalmat ne akadályozzá'k és egýttal a Szigony utcában 2 külön
forgalmi sáv kialakítasa, elválasztva a jobbľa és a balra kanyarodók útját - .

!.|5./ Az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím miĺködési cél és általános tartalékon belül Sántha
Pétemé polgáľmesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - e|óirányzatáÍól l0o,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ önként vállalt feladat _ mÍĺkĺjdési célri üámogatźs á||amháztaľtáson
belülre e|oirźnyzatźtra a Belső-Pesti TankerĹileti Központon keresztül a Vajda Péter Ének-zenei
Alĺalános és Sporĺ,iskolábzur ręndezendő óvĺltlások sorverselly tlijainak Ĺánlogatása cíľlén.

1.16./ Az onkormányzat kiadás l1l07-01 cím működési céI és általános tartalékon belül Sántha
Pétemé alpolgá.ŕmester saját.keret céltaĺalék . önként vállalt feladat _. e|óirányzatáÍó| 2f6,8 e Ft:bt
átcsoportosít a kiadás 1 1 l 0 1 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|oirźnyzatára a népkonyh a részére
350,0 db bejgli beszerzése címén.

t.17.ĺ Az onkormányzatkiadás tll07-0t cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármester saját keret céltartalék _ cinként vá||a|t feladat _ e|óirányzatáról 380,8 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11 10l cím - önként vállalt feladat - dologi eloirányzatźtra a népkonyha részére
1.050 db konzerv beszerzése címén.

I

4 |l4,ĺ
V!



|.78.l Az onkorlnányzat kiadás lIl07-0l cím műkodési cé| és á|ta|ános tańalékon be|ül Sánlha
Péterné aIpo|gáľnlesĺer sajál keret cé|tarta|ék _ önként vál|a|t fe|adat - e|oirźll^lyzatárő| ]0,5 e Ft-ot
átcsopoÍosít a kiadás ll l05 cíIĺ _ önként válIalt feladat - munkaadót terhelő jáľu|ékok és szociá|is
|lozzájáru|ási adó (sZoCHo) e|őiráIlyzatára |2,7 e Ft-ot, a működési céIú tálnogatás á||amháú'aľtáson
kívü|re e|oirillyzatára 57,8 e Ft-ot Jankovics Dánie| hegedűművész rlyźri zenei kurzusainak
támogatása címén.

1.I9./ Az onkonnányzat kiadás l l l07-01 cím működési cél és álta|ános tartalékon belĹil Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céItaltalék - onként vállalt fe|adat - e|oirányzaÍáróI l50,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l l05 cím - önként vállalt feladat - műkcjdési cé|ú támogat ás á||amháaartáson
kívĺilre előirtnyzatára a Mozgássérü|tek Budapesti Egyesi'iletének jubileumi rendezvényeinek
költségeihe z támo gatás nyújtása címén.

Egyéb gazdasági események miatti, és a ktiltségvetési szeľvek vezetői, tinkormányzati
vezet(jk áItaI javasolt előiľányzat módosítások, valamint e|őiľánvzat koľľekciók

E fejezetben j avaso|t köItségvetés i módos ítások indokai :

- központi kĺ! ltségvetés bo| származó bevétel ek,
- intézmények saját miĺködési bevételi többlete,
_ á|| amháztaft ás on b e l Íi l ró I é s kív ü l ľő l átv ett p énzeszkö zök,
- j óváhagyott kĺi ltségvetésen bel ü l i átcsoportos ítások,
- egyéb módosítások

lJ Az onkormányzat f0l-1.I. negyedévben 3l .832,2 e Ft szociáli s ágazati tisszevont póttékot ťlzetett
ki és kapott meg köItségvetési támogatásként.

A Képviselő-testület
- Az onkormányzat bevéte|i 1l108-02 cím _ kötelező feladat _ működési célú támogatások

á||amhźztartáson belülľó| e|óirányzatán belül a helyi önkormányzatok működésének és Żgazati
feladatainak támogatása e|őirányzatźú3|.832'f e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiĺleg a kiadás l l los-
02 cim működési ťlnanszírozźtsi kiadás e|óirźnyzatźn belül az irányitőszervi támôgatrásként folyósított
tźtmogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirźnyzatát 26'156,2 e Ft-ta|, az irányítószervi
támogatásként folyósítotttámogatźts kiutalása _ önként vál|Ia|t feladat _ e|őirányzatát 5.676:0 e Ft-tal
megemeli.
- A költségvetési szervek működési ťlnanszírozźtsi bevételi e|oirányzatán beltil az irányitőszervi

támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváírása és kiadás személyi juttatás,
valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýźnuíási adó e|őirźnyzatát3I.83ż,f eFt-ta|
megemeli, melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kotelező és önként vállalt
felađatonként rész|etezve a gazdaséryi események előterjesztés 1. pontjának melléklete tartalmaz.

2./N A 2016. december havi bérkompenzáció összege az intézményeknél kiadásként a 20|7. évi
költségvetés tervezésekor becsült összegben került e|óirányzaÍosításra. Kerületi szinten az
intézményeknél 50,l e Ft.tal több kiadás került teľvezésre, ezért a módosít,ĺás szükséges és egyben
javasolt a működési általános taľtalék megeme|ése a kiilönbözettel.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat kiadés 11t08-02 cím _ műkĺidési ťlnanszírońsi kiadáson belül az
irányítóšżervi támogatásként folyósíiotttźtmogatźls kiutalása kĺĺ-tälező e|oirányzatźlrol sl,ł.ě.it-át,ł
á||amigazgatási előiľányzatárő| 9,8 e Ft-ot átcsopoľtosít az onként vát1a|tfeladat e|ófuányzatára |3,| e
Ft-ot, a |||07-02 cím működési céI és általános tzrta|ék- kötelezó feladat - e|(5irányzatára 50,l e Ft-
ot.
- a kciltségvetési szervek működési finanszírozási bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án toľténő jőváírása e|őirźnyzatźú és a kiadás
személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźru|isi adó előirányzattú )
az e|őterjesnés f . számű mellékletében rész|etezeľtek szerint módosítia. ĺl,ft/su v



I}/ Bérkonlpenz'áciő cínréll 20|1. |-||. hónapľa 4.541,0 e Ft közpoIlli ko|(ségvetési támogatás illetlc
:rneg az onkoľmányzatot.

A Képvise|ő-testület

- az onkormányzat ll108-02 cím - köte|ező feladat - bevételi helyi onkonnálryzatok á|talános
mŕíködéséliez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó |ĺoltségvetési á|Iami tánrogatások e|őirányzatán beltil
a kozponti ko|tségvetési támogatások e|őirányzatát 4.541,0 e Ft-ta| és a kiadás finanszírozási
működési kiadások e|őirányzatźln be|ĺi| azirányitőszervi támogatásként fo|yósított támogatás kiuta|ása
- kotelező feladat _ e|őirányzatát4.f95,8 e Ft-tal, önként vállalt feladat e|őirányzatát 107,8 e Ft-tal,
á||amigazgatási feladat e|őirányzatát 137,4 e Ft-tal megemeli bérkompenzáciő központi állami
támogatása címén.
- a költségvetési szervek bevételi és kiadási e|őirányzatát - kötelező és önként vállalt, va|amint az
á||amigazgatási feladat _ az e|i5terjesztés Zlb. pontjának mellékletében rész|etezettek alapján 4.541,0 e
Ft-talmegemeli.

3./ Az onkormányzat költségvetésén beIüI az a|ábbi átcsoportosítások indoko|tak az eredetei
kö ltségvetésb en teľv ezeĺ1 e|I5ir ány zatok koľri gál ása miatt :

- Az onkormányzat kiadás 11706-02 cím dologi e|őirányzatán belül a peľköltségek kötelezo
előirányzatáról l1 .430,0 e Ft-ot átcsoportosít az önként vállalt feladat dologi e|oirányzatán belü| az
ü gyvédei kö ltségek el őir ány zatár a.

- Az onkormányzatkiadás |160f cím _ kötelező feladat - dologi c|őirźnyzatán belül az egyéb
dologi kiadások e|őirányzatźlról 1.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a munkaadót terhelő járulékok és
szo c i á l i s h ozzáj áru|źls i adó e l ő irá ny zatár a.

4.ĺ A 20Í6. rV. negyedévi prémiumévek're az Önkormányzat 8|9,0 e Ft kiegészítő állami
támogatásban részesüIt. Tekintettel arra, hogy a támogatás utólagos, a Hivatal a kifizetést teljesítette,
így javasolt ezt amegférĹilést az általános tafta|ékĺahelyezni.

- A Képviselő-testület az onkormányzat bevételi 11108-02 cím működési célú támogatás
ái|amhánartáson belülrő| e|őirányzatán belül a helyi önkormányzatok általanos míĺködéséhez és
ágazati feladataihoz kapcsolódó költségvetési támogatáls (kiegészítő költségvetési támogatás) _
k<jtelező feladat - e|őirányzatát 819,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím miĺkĺjdési cél
és általános tartalékon belül az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|óirźnyzatát 819.0 e Ft-tal
megemeli.

5./ A Képviselő-testtilet a f48/20|5. (XII.03.) számű hatźlrozatában előzetes kötelezettséget vátlalt
közbeszerzési tanácsadási dijra hatátrozatIan időre, melynek összege vtitozott, f017. december 31-ig
havi bruttó 952,500.- Ft keriilt tervezésre. A szerződés megkötése érdekében az előzetes
kötelezettségvá||a|źs összegének módosítása sziikséges, me|ynek fedezętéu| a működési saját
bevételeket és a köńatalmi bevételeket javasolom megjelölni.

6./ A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 3.000,0 e Ft pénzbeli támogatási igénnyel fordult az
Önkoľmány z,athoz a2, a|ábbi tételek vonatkozásában:
- Váltáspaľalrcsrroki és leírc iľoda átalakítása l.000.000, Ft
- 220 |itęres fagyasztős hűtő 325.000,- Ft
- 50 db tigyfélszéfu'600.000,- Ft
- l0 db forgószék 250.000,- Ft
- 10 db habosÍto kézmosó l00.000,- Ft
- 10 db kézszźtritő 600.000,- Ft
- mobil klíma 100'000,- Ft
- 5 db ventilátor 25.000,- Ft

Atámogatás fedęzetéül javasolt a működési általános tartalékot megjelölni.

, utť



A Képviselo-testü|et
_ az ollkornlányzat kiadás l1l07-0l cínl nlűködési cé| és á|ta|ános tarta|ékon be|ú| az álĺa|ános

tarLa|ék - koĺelezo feladat _ e|őirányzatáľól 3.000,0 e lrt-ot átcsoportosít a kiadás l l l05 cínr -
önkéllt váIla|t fęIadat - működési célú támogatás á||an|.láztartáson be|tj|re e|őirányzatára 1'125,0
e Ft-ot, a felhalmozási célú táInogatás á||amháztartáson belü|re e|őirányzaÍára l.875,0 e Ft-ot.

7./ A Képviselő-testü|et a 109/2016. (V.05.) számű határozat.ában tobb évre évente bruttó 2.000,0 e Ft
ö.sszegben e|őzetes kötelezettséget vá|la|t gépjárnú béľlésére. A szo|gá|tatő tźi'éko*atta az
onkoľmányzatoÍ",hogy a gépjźrlnuadóról szóIó 1991. évi LXXXI. törvény cégautóróI ,io lv. fejezete
megváltozott20|1.január 1-jétől, ezért a megkötott szerződés módosítása szükséges. A többletköItség
éves szinten 57,8 e Ft, melynek 2017. évi fedezetéül javaso|om a miĺködési általános tartalékot. á
kovetkező években a működési saját és akozhata|mi bevételeket megjelĺilni.

- A Képviselő-testület az onkormányzat kiadás llĺ07-0l cím működési cél és áItalános
tartalékon belül az áItalános taltalék _ kotelező feladat _ e|őirányzattró| 57,8 e Ft-ot átcsopoľtosít a
l 1 l01 cím _ önként vállalt feladat _ dologi e|őiränyzatára gépjárműbéľlés címén.

8./ A Józsefoárosi Szociális Szo|gáltató és Gyeľmekjóléti Központot a Munkaügyi Bíróság eg} per
kapcsán 2.856,2 e Ft megfizetésére kötelezte. Javasolt a költségvetési fedezetet az intéžményńek
biztosítani az önkormányzatl fe|adatcsopoľtokná|tervezett perköltségek e|óirányzatźrő|.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzatkiadás 1|706-0f cím _ kötelező feladat - dologi kiadások e|łiirányzatán
belül a perköltségekelóirányzatárő| 2.856,2 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11lo8-02 cím - kotelezó
feladat - működési ťlnanszirozźtsi kiadáson belül az irányítószervi támogatásként folyósított Łámogatás
k i utalás a e|oir ány zatźr a.
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont 4O|0f-0I cím - kötelező
feladat _ működési finanszírozĺsi bevéte|en beltil az irányitószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|ántörténő jóváírása előiľányzatźúés a kiadás do|ogi e|őirányzatź'ĺ2.856,f eFt-
tal céljelleggel megemeli perköltség címén.

9./ A Jőzsefuáros Közĺlsségeiért Nonprofit Zrt. f016. évi szakmai és pénzügyi beszĺmolóját, valamint
a kapott kompenáciő e|szálmo|źtsát a Városgazdźt|kodási és Pénzügyi Bizottság 2017. május 8-i ülésén
tárgya|ta. A20|6. évi kompenzáciőbó| a visszafizetési kötelezetrsé,g734.075,i eFt, ebből a f0|7, év]
eredeti kĺiltségvetésben tervezve 75.380,0 e Ft, így az 58.695,7 e Ft-tal a költségvetés módosítása
sziikséges, egyben javasolt ezzel a bevéte|i többlettel a működési általános tarta|ékmegemelése.

A Képviselő-testület
. az Önkormányzat ||805 cím _ kötelező feladat - bevételi műkĺjdési céhi átvett pénzsszköz
e|őirányzaÍ'át 35.756,f e Ft-ta|, a tl805 c.ím - ĺjnként vállalt felacĺat - bevételi miĺkĺidési céirűáwett
pénzeszkoz e|i5irźtnyzatttt2f.939,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiĺleg a kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon belül az általanos tartalék _ kötelező feladat _ e|oirźnvzatźú
58.695,7 e Ft-tal megemeli.

|0./ 
^ 

nÉvs ZI1'. a2016. évi közszolgáltatási szcľződćsbcn mcghatározott kompen złrciova|elszámolt,
a visszaťlzetendő osszeg 2.746,5 e Ft, mely összeggel javasolt a bevétel és a működési általrános
tarta|ék me geme lé se.- 

.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzat 1|803 cím _ önként vá|Ia|t feladat - műkĺidési célú átvett pénzeszkoz
e|őirányzatát2.746,5 e Ft-tal és ezze| eryidejűIeg a kiadás 11107-0l cím működési céI és áhalános
tartalékon belül az általános tarta|ék_ kotelező feladat _ e|oirtnyzatźúugyanezenösszeggel megemeli.



ll./ Adósságcsokkentési tánlogatás * hclyi clnkonnányzatok nlĹiködési kiegészíto támogatás - cínréll
az onkornrányzat részére 201]. januárban 96,93 e Ft kerĹilt Ieutalásra' mellyeI a bevételi és kiadási
e|őiľ ány za| emel ése szü k séges.

A KépviseIo-testĹiIet
- az onkoľmányza| 11303 cím - kötelező fe|adat. - működési célú tánlogatás á|lamháztaftáson
belülről, ezen belüI a helyi önkormányzatok źilta|ános működéséhez és ágazat.i fe|adataihoz kapcsolódó
működési kiegészítő táInogatás e|őirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e|őirányzatát
96,93 e Ft-tal megemeli.

|2.l Az idei köItségvetés ingat|anértékesítési bevételei között az ĺJ||ői út 16l8 és 18. épÜlet
értékesítésébő| 146.820,0 e Ft került megtervezésre. A Képviselő-testület a92/f0|7. (IV.13.) számú
határozatában a helyiséget haszná|atra átadta a Magyar Allami operahtznak, ezért en. a bevéte|i
elóirányzatot törĺjlni szükséges. Javasolt a bevételi kiesés osszegét a kiadás műkodési általános
tartal ék e|oir ány zatźlbó l töröl n i.

A Képviselo-testi'ilet
- aZ onkormányzat bevéte|i ||602 cím - önként vállalt feladat - ingatlanéľtékesítés
előiränyzatát és a kiadás l1 l07-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a míiködési általános
tartalék _ kötelezo feladat _ e|óiránvzaÍát 146.820.0 e Ft-tal töľIi.

|3./ A Képviselő-testület af30lf0|6. (XII.0l.) sz.határozat 9. pontjában dontott úgy, hogy ,,önként
vállalt feladatként, határozat|an időre a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére 2017. évtol évente
12.775 e Ft összegű támogatást nyujt a Iőzsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|ta| a működtetés
területén alkalmazott munkavállalóknak a Belső-Pesti Tankeriileti Kozpont további foglalkoztatasa
esetén a cafetéria juttatas biztosítására, addig az időpontig, ameddig a Belső-Pesti Tankerület egyéb
kö l tségvetés i fo rrás b ó l f edezetet bizto sít r á.,,

Tekintettel arra, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Kozpont nem tudja ,,cafetériaként'' kifizetni a
támogatást, ezértfentihatátozat ezen pontját módosítani szükséges aza|ábbiak szerint, melyben már a
ténylegesen átvett do lgo zői |étszámra kerülne b iĺos ítrĺsra a fedezet.

A Belső-Pesti TankerüIeti Központ á|ta| |eigazolt dolgozói |étszám: 49,5 fő x175.000 FF8.662.500.-
FĐ.

Javasolt a 4.llf ,5 e Ft támogatási összeg csökkenésével a működési általános tartalék megemelése.

Eryben az e|őzetes ktjtelezettségváů|a|ást is szükséges módosítani atámogatási <isszeg változása miatt
a következők szerint:

A Képviselő-testület
- ,ďz onkonnányzaĹ kiadás ll105 cíln _ ijnkéllĺ. vállalt fe|adat - lllúktjdési céIú tálllogaĹás
állanrlrríztaltásorr belĺilľe előiľrányzatáľő| 4.IIf,s e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107.01 cím működési
céI és óltolónos taľtalók olőiľónyzatán bolĺtl az áltĺllnos tĺrľtalék _ kÖtelező feladat - cl{ĺirányar|.ára'

14.l A Képviselő-tesĹület az 5?l'fÜ|1. (IIl.Ü9.) sałmťr hatáľozatáball dcirltött a 2017. nráľcius l-tól
2018' február 28-ig tartő időszakos közfoglalkoztatásĺő| és annak önĺészéľől. A Józsefuáľosi
Gazdá|kodási Központ Zrt. (JGK Zrt.), va|amint a Józsefuiáros Közösségeiért Nonprofit Zń. (JKN
Zrt,) je|ezte, hogy á2017. évre ęső cinrész összege tévesen lett megállapífull. A JGK Zľt.-né| 1.f65;4 e
Ft-tal, a JKN Zrt.-né| 442,7 e Ft több az önrész, mint amelyre a költségvetési fedezet biztosítva lett.
Javasolt a külĺjnbözetre a működési általános tartalékot megjelölni. Egyben a közszo|gáltatási
szerződés módosít'łísa indokolt a tźtmogatási összegek változása miatt.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 1i 107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|ék_kötelezőfeladat -ę|óirányzatáról 1.708,1 eFt-otátcsoportosítakiadás l1805 cím_kötelę,ő /,,/)/ rĺ,8{



feladat - nlűköĺlési cé|ú tánogatás álIamháztaľtáson kívĹi|ľe e|őirányz'aIára 442,7 e Ft-ot, a l I60,l-03
cínl - kötelező ĺ.e|adat - nlĹikodési célú támoga tás á||am|láz-tartáson kívĺ'ilre e|oiráĺlyzatára 1 .f65,4 e |r|-
o1.

15./ A Képvise|o-testtilet a 8712017. (IV.l3.)
nlegbízIa a J ozsefv áros i Gazdálkodási Központ
fe | új ítás i e| őir ány zatán be l Ĺi I az a| źhbi fe| új ításo k
- Lakatos Menyhérĺ Altalállos Iskola és

megszÜntetése 7.035,0 e Ft'

szánrú haLározatban egyes ĺ.eladatok
ZrI.^t. Javasolt a l160l cím önként
bonyoI ításáv aI is a Zrt-t megbízni :

Gimnázium tornaszoba szigetelés,

bonyo|ításávaI
vállalt feladat

talajvizesedés

- Tömő u. 18. óvodaépüIet komplett hoszigetelése,nyí|ászárők cseréje 58.700,0 e Ft.

16./ A Képviselo testtilet a262/20|6. (XII.20.) számúhatározatának 19. a) pontjában vá||a|ta, hogy a
250/2015' (XII.03.) számű képviselő-testiileti határozatban foglaltakat - a Magdolna Negyed Program
III. pľojektben váIlalt fenntartási kotelezettség teljesítése érdekében - 20|7. évtól határozatlan ideig
vál lalja, onként vál|alt fe|adatként.

A 250/2015. 6rI.03.) számű képviselő-testüIeti határozat 1-f. pontja alapján fblytatja az MNP llt.
program keretében megindított soft tevékenységeket önként váIlalt feladatként. KijelöIte tovźtbbá az
MNP III. projekt keretében a Szerdahelyi u. 13. sztlm a|att létrehozott nonprofit szo|gá|tatő irodát a
Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: JSZSZGYK)
telephelyeként Közösségi mosoda funkcióva|, valamint köz.terÍi|eti építményként a FiDo teret FiDo
Ifi lisági Központ funkcíóval.

A fenti feladatokat a JSZSZGYK közfoglalkoztatás keretein belĺil látta e| 20|7. februáľ 28-ig. A
megvá|tozoťt kozfogla|koztatási elvek és a jelenleg haüályos vonatkozó jogszabáIyok a|apján a
fe|adate||étás hosszli távon nem megoldott, ezért tfimeneti megoldásként a Képviselö-testtilet a'
57/20|7. (III.09.) számú határozatának 14. a) pontjában döntött a fedezet biztosításáról a kieso
munkaerő pótlása érdekében, melynek terhéľe az intémlény május 3l-ig tudja biĺosítani a szükséges
munkaerőt.

Fentiek a|apjźtn javasolt a mosod ában _ önként vá||a|t feladat - a|ka|mazott 1 fő szociális segítő és l fő
biztonsági őr, a FiDo Ifiúsági központban 1 fő takarító munkak<ir intézményen belüli kialakitása, az
álláshelyek |étĺehozása. A létszámemelés költségeit aza|ábbitźLbtáu.flttarta|mazza.'

GarantáIt bérminimum

18 % onkormányzati kereset kiesészítés 80 910 Ft
Havi bér összesen: s30 410 Fr 3 182 460 Ft

I 16 690 Fr 700 141 Fr
647 100 Fr 3 882 601 Fr

I 17 810 Fr

Fedezetként javasolom a fenti hatźtrozaÍta| a Polgármesteri Hivata| r:észére a közfoglalkoĺatás ńiatt
kieső munkaerő pótlása érdekében biztosított, fel nem haszná|t összeget megjelölni, ami miatt a
Polgármesteri Hivatal köItségvetésének módosítása is szükséges (csökkentés személyi juttatrás 3.378 e
Ft,767,1eFt).

A tartós kötelezettségvállalás miatt évenként előre vá||a|t kötelezettség részleteiben a kcjvetkező:

,ł
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garantált bérek 5.988,0 e Ft
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l 8olo keľeset k iegósz'ítés
catéria
személyi j ut1atás összes
nrunkaadótteľhelojárulékok sZoC|lo
munkaadót terhe|ő járulékok caĺ.atéľia után
munkaadót terhelo járulékok és szociá|is
hozzáj áru|ás i ad ó összesen :

mindösszesen

Az e|őzetes kötelezettségváI |alás fedezete az
bevétele.

A Képviselo-testület

- a Po|gá;rmesteri Hivata| 12201-03 cím - kötelező feladat _ működési ťlnanszirozási bevételen
belul az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása
e|őirányzatát 4. 145,1 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás, ezen beltil
a kozfog|a|koztatás e|őirányzatttt 3.3]8,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzáj áru|ás i ad ó el őirá ny zatát 7 67,1 e Ft-tal cs<jkkenti.

- az tnkormányzatkiadás 1l108.02 cím miĺkodési finanszírozási kiadáson belül azirányítoszervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat _ e|őirźnyzatárő| 4.745,1e Ft-ot
átcsopoľtosít a működési ťlnanszírozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatźtsként folyósított
támogatás _ önként vál|a|t feladat _ e|őiränyzatára.

- a Jőzsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 4010f-03 cím - önként vállalt
feladat _ működési ťlnansziroztlsi bevételen belüI az irányítószervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án történő jőváirása e|őirányzatát 4.|45,| e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás személyi juttatás - bérek és kereset-kiegészítés 3.782,4 e Ft, cafatéria |95,6
e Ft - e|őirányzatźú 3.378,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő jarulékok és szociális hozzájźm|ási adő
e|őirány zatát 7 67,1 e Ft-tal megemeli.

L7./ A Képvise|őtestüIet a 30/f017. (II.02.) számű határozatának 14. pontjában jőváhagýa az
onkormányzat f0|7' évi közbeszeruési tervét, melynek aktua|izá|ása szukséges a tárgyévben
jelentkező új feladatokkal. A módosított közbeszerzśsiterv azelőterjesztés mellékletét képezi.

2016. évt kiiltségvetési maľadvány és felhaszná.Jása

1./ Az onkormányzat 20|6. évi költségvetési maradványa 5.406.036,08l e Ft, ebből az eredeti
kĺiltségvetésben tervezésre kerĺilt 1.|79.68|,0 e Ft, f017. március és április hónapban a szabad
maradványbó| f2|,257,2 e Ft felhasználásra került. Kertileti szinten a szabad maľadvány összege
1.582.032.042 eFt.

A maľadványok, valamint a fcladattal tcľhclt kiadásokat költsógvetési szcrvcnkónt, azon bc|ĺil
címľenrlenként, á||amiga'rę,a1:'á'si, kot.clczo ćs rĺnkónt vál|a'lĺ:fc|aĺĺatok bontásban ar,1/a.ós l/h mcl|ók|ct
tartahnazza.

A szabad nraradványbő| 507 .f87,842 cFt.

A Képviselő-testtilet az 58/20|7. (III.09.) számű hatźnozatában a $zigony u. 2/a. és fĺb. sz,á1n a|att
ta|á|ható gyermek, védőnői.és felnőtt hĺázioľvosi.rendelők fe|tĄítźsához brüttó 124.000.000 Ft
összegben Í-edezetet biztosított, amelybol a kivitelezésre l00.000.000,- Ft-ot.

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 190/2011. gII.f7.) szźtmű hatfuozata a|ap1án a felrijítrási
munkálatok ter,ĺezóje aü-Za-Lit,Rime|y-ZajétczÉpítészstúdió Kft. lett. Atervezó uzoĺl. áprilii l0-
én a|áírásra került tervezési szerződés alapján megkezdte a helyszíni felméréseket és az első
költségkalkulációkat is elkészítette. A helyszíni felméľések során egyértelművé vá|t,hogy az épület

1.077,8 e l"t
391,1 e Ft

7.0ó5,8 e Irt
1.554,5 e Ft
133,9 e Ft

ĺ.688,4 e Ft

8.154,2 eFt
tnkormányzat évenkénti működési saját és közhatalmi
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lllűs7-aki állapoÍa ľosszabb a váńnál, ide éľtve a lléhány óvc ĺ.elújíĺott védőnői rendelot is' a|rol csupán
ĺ.estés és burko|atcsel.e (a falak továbbľa is vizeseclnek, a né|rány éves festés |epereg, az e|ektľoIlros
|.lá|őzat lrem is keľült ĺ.e|újításľa sĺb.) töftént.

A fentiek miatt egyéftelmLivé váIt, hogy a rende|kezésre álló költségkeret csupán csökkentett míiszaki
tartalom melIeĺ elégséges. Amennyiben az e|őzetesen nregfoga|mazott teljes taltalommal bíró fe|újítás
megvalósu|na, alrnak brut1ó kivite|ezési kö|tsége mintegy 150.000.000,- Ft, a rendelkezésre álló
100.000.000,- Ft helyett. Tekintettel arra' hogy célszerű lenne a 3 rende|őegységet egytitt, egységesen
fe|újítanijavasolt 50.000,0 e Ft-ot a szabad maradvány ter|rére biĺosítani.

Az így fennmaľadó szabad maradvány összege 457.f87,842 Ft, javasolom az á|ta|ános taľtalék
feltöltését a 457 .f87,84f e Ft szabad maľadvány összegével.

Kerületi szintű duplázódás osszege 7.18.I44,642 eFt.

A Képviselő-tęstü|et
- az Önkoľmányzat kiadás 1 1601 cím - önként váIla|t feladat - fehijítási e\őirányzatán belĺil a
Szigony u. fĺA és a Szigony u. 2/B gyermek, védőnői és felnőtt háziorvosi rendelők felújítási
e|oirányzatźń 50.000,0 e Ft-tal és a kiadás 1 1 107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az
általános tartalék - kotelező feladat - e|oirányzatźLt 457 .28],84f eFt-ta| megemeli.

2./ A f0|6. évi központi költségvetési tlámogatás elszámolása során az onkormtnyzatot megillető
támogatźs összege 6.0|4,3 e Ft, mellyel javaso|om a bevételi és a kiadás működési általános tartalék
e| őir ány zatźtnak m egeme I ését.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat 1 1 108-04 cím kötelező feladat miĺködési célú támogatások
á||amhánartáson belülró| e|oirányzatán belül az elvonások, befizetések előiranyzatźLt és a kiadás
11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az áItalános tartalék _ kötelező feladat _
e|őir źny zatát 6.0 | 4,3 e Ft-tal megemel i.

3./ A Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel kötött f0|4. évi közfoglalkoďatásra vonatkozó
k-ozszo|gá'|tatási szerződés alapján a Kft. visszaťlzetési kötelezettsége 4.502,445 e Ft, míg az
onkormányzatfizetési kötelezettsége 7.739,7|7 Ft. A bevétel és kiadás különbözete 3.237,27f Ft, a
20|6. évi költségvetési maradvány terhére kerĺil elszámolásra, mint kötelezettséggel terhelt
maradvány, ezérÍ a bevételle| a bevételi és kiadási e|őirźnyzat megemelése szükséges.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat ||706-02 _ önként vźi|a|t feladat - műkĺjdési bevételi és kiadás dologi

e|őirőnyzatéłt 4,502,445 ę Ft-tal megeme|i.

4./ A TÉR.KOZ ,,A'' és ,,B'' pľojck|' fO|6. évi Ftlvártlsi pźiylaaLi táĺnogaĺ'ás összegéből 81.l03,0 e Ft
(pá|yázati támogatási szerződés módosítasa miatt) nem teljesü|t20|6. évben. A kérelmek benyújtása,
az clszámolások áthlizódása miaĹ1 ezze| az ö'sszeggel javasolt a bevételi előiľányzatot és a kiadás _
általános taľtalék _ e|okátnyzatát nregenrelni, tekintettel aľľa, hogy a kiaclások ,át|lűa3łJ,3 Üsszegei a
feladattal terhelt maradvány részét képezik.

A Képviselő-testulet
- az onkoľmányzat 17605 cím _ önként vállalt feladat _ bevételi _ mtĺködési célú tĺámogatások
á|Iamháztartáson beltilrő| e|i5irányzatát 7.758,0 e Ft-tal, a felhalmozási cétú trĺmogatás
á||amháztartáson beltilről e|őirátnyzatát73.345,0 e Ft megemeli és a kiadás 11107-01 cím míĺköđési
céI és általános taľtalékon belül azá|ta|énostarta|ék_kote|ező feladat _e|őirányzatát 81.103,0 e Ft-tal
megemeli.
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I|. A bete{csztós indo|ĺa

A költségvetésről szóló onkormányzati rendelet niódosítása a Képvise|ő-testület át nem ruház|lato
hatáskorébe taflozik.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A koltségvetés e|fogadását követően hozoÍÍ. képvise|o-testtjleti döntések' átruhé.z;oÍt hatáskorben hozott
módosítások, e|óirányzat átcsopońosítások, az évközi gazdasági esemélryek, támogatások, valamint az
e|őző évi maradványok miatt indokolt a köItségvetési ręndeletet módosítani, továbbá a következo
évekre vál l alt előzetes kötelezettséget szükséges mód osítan i.

Iv. JogszabáIyi környezet

A Képviselo-testület az önkormányzati rendeletęt az á||amhánartásról szóló 2017. évj CXCV. törvény
34. $ (5) bekezdése, a Magyarországhe|yi önkormányzatairól sző|őf011. évi CLXXXIX. ttirvény 42.

$ 1. pontja a|apjánhozzameg.

Kérem az e|oterjesztés mellékletétképezó önkormányzati rendelet és hatźrozatijavaslat elfogadását.

Határozatíjavaslat

A Képviselő-testüIet úgy dtint' hogy

1.l az Onkormányzat részére kozbeszerzési tanácsadási feladatok díjazására havj 952.500.- Ft, évi
bruttó l 1 .430,0 e Ft osszegben - 1 1706-0f cím kotelező feladat - 2018. január I. napjátő|hatźtrozatlan
idore e|őzetes kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül az onkormányzat mrÍködési és kozhatalmi
bevételeit jelöli meg.

Felelos: Polgármester
Határidő: 2017. május 1 1.

2.l a 109/2016. (V.05.) sámú képviselő-testüIeti határozatźtban szereplő gépjármrĺ bérleti díjara
vonatkozó előzetes kötelezettségvállalás osszegét évente f .057,8 e Ft-ľa módosítja, melynek
fedezetéüI azOnkormányzat műkĺidési saját és kĺjzhatalmi bevételeitje|öli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. május 1l.

3./a) módositjaa230/2016. (X[.0l.) sz,áműhatźrozatának 9. pontját aza|ábbiak szeľint:

,,9. önként vállalt feladatként, hatźtrozat|an időre a Belső-Pesti Tankerületi Ktizpont részére 20|7. évtő|
óvontc 8.667,5 c Ft ĺjsszcgíi tĺímogatĺíst nyújt . a Józsefuórosi Gazdálkodási Központ Zrt. á|ta| a
mrĺködtetés területén alkalmazott azon munkavállalóknak, akik a Belső-Pesti Tankerületi Központba
áŃéte|re kerültek - egyéb béren kívĹili juttatás biztosítźsárą addig az idópontig, ameddig a Belső-Pesti
Tankerületi Központ nem bizosít cafetéria juttatast.''

b) felkéri a Polgármestert az a) pontban foglaltak figyelembevételével a támogatási szerződés
a|äítäsära.

Félelős: Polgármester '..
Hataridő: 2017. május 31.

4.l a) a 20|7. nárcius l-jétől 2017. decęmber 3l-ig terjeĺli5 időszakĺa vona|'kozó közfoglalkozatĺís
önrész <isszegét a Jőzsefiłárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt.-né| 442,7 e Ft-tal, a Józsefuárosi
Gazdá|kodási Központ Zrt.-né| 7.265,4 e Ft-tal kiegészíti.

b) felkéri a Polgármestert akozszolgáltatasi szerzodések módosítására és aláírtsźra,
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FeIe|ős: Polgáľnrester
|latárido: a) 2017 . nlájus l l . b) pont 20l 7' május 3l .

5./ a) a Józsefvárosi Gazdá|kodási Kozpont ZrĹ.-tt.negbízza a 1ló0l cím - önként vá|Ialt feladatok
felújítási e|őirźłnyzatill belĹil tervezet1 Lakatos Menyhért Álta|ános Iskola és Gimnázium tonlaszoba
szigetelés, ta|ajvizesedés nregszÜntetése - 7.035,0 e Ft -, Tomő u. l8. óvodaépü|et komplett
hoszigetelése, nyí|ászárok cseréje - 58.700,0 e Ft - feladatok teljes körű bonyolításáva|,

b) felkéri a Polgármesteĺ1 a megbízási szerződés aIáíľására.

FeIelős: Polgármester
Határidő: 2017 . május 31.

6./ a) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ 40102-03 cím önként vállalt
feladat engedéIyezett |étszámát 2017, június l. napjától határozaÍ|an ideig 3 fóvel (szociá|is gonĺtozĺi,
takarítő, biztonsági őr) megeme|i, így az intézmény összes engedé|yezett |étszáma ff5 fórő| (kotelező
5 fó, önként vállalt 19 fő) ff\ főre (kötelező 5 fő, önként vállalt 2f fő) emelkedik.
b) az a) pontban foglaltak miatt a következő évek költségvetésének terhére évente 8.754,f e Ft-ra
taftós működési kötelezettséget vállal, melynek fedezetéül a mindenkori költségvetés műkodési saját
és közhatalmi bevéte|eit jeIö|i meg.

Fe]elős: Polgármester
Határidő: a) pont 201 7. június 0 1 ., b) pont a mindenkoľi kcĺItségvetés elfogadása

7.I fe|kéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a következő évek kö|tségvetésének
tervezésénél vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgáľmester
Határidő: mindenkori kö|tségvetési rendelet elfogadása

8./ jőváhagyja az onkorm ányzat 20|7 . évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kozbeszerzési
tervét ahatfuozat mellékletét képező tartalommal és felkéri a Polgármesteft annak a|áirására.

FeleIős: Polgármester
Határidő: 20|7 . május | 1.

Diintést végľehajtását végzti szer.vezeti egység: Pénzĺigyi Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Belső
Ellátási Iľoda, Gazdálkodási Ügyosztáůy, Jegyzői Kabinet Jógi lroäa, Jřzsefuáľosi SzociáIis
Szo|gá|tatő és Gye rm ekj óIéti Kiizp o n to řIu m á n s zo|gáitatási Ügyosztá ly

Budapest, 2077 . május 09.

Tö'rvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében. és meebízásából
/ /irf t a\

/,/. c.,fu|ý).p. %^
-dr. Mészar Erika

aljegyzo
ń
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Szociá|is ágazati össze\,ont pót|ék

20l 7. |. negyedćv ki'Íeleuő fclád'ĺok 20ĺ 7. I. ncgyfdć\, önkéDĺ vál|a|( fctadaIok
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Bérkompenzáció
Bérkom1lenzáció

előter 2/b. pontiának mel|ék|ete foľintbän

Sorszám Intézmény megnevezése
kö|tségvetési

cím
20l7. I-II. hó

meglegyzes
Devetel

finanszírozás
működési

bevéteI
feliigyeletĺ

kiadás
személyi
juttatás

kiadás
munkaadól

terheIő
járuIékok

kiadás
összesen

PoIgáľulesteľĺ HivaÍaI t2202 480,1
.łq? ŕ 8ó'( 480,t

ebből á|lamigazgatási
feladat bér ll2'6 e Ft'

járulékok24'8 e Ft'

f Polgármesteri Hivatal
Közterület-fe|ügyelet

tzf03 418,t 34i r 7 5,t 418,t

3

Józsefvárosi Szociális
Szolgá|tató és

l1ll at- ab i Á| áłi v fr- 
^ ^^ł

40100 0,( 0,(

4 LELEKHAZ, LELEK
PROGRAM

40101 28,:
23.4 )l 28,1 łinként vállalt feladat

5
Gazdasági szervezet és

Központi Irányítás
40 I 02-0 I 60'ĺ

49-9 1l

60,!

Család és Gyermekjóléti
KÖzpont

40102-02 19,(

l5.ć 3.4

19,(

Egyéb szociá|is szolgáltatás 40102-03 43,',,

J).č 'l

43,', łinként váI|a|t felada

6
Család és Gyermekjóléti

Szolgálat
40103 35,I

28.8 6.3

35,1

Szociális étkeztetés 40104-01 0,(

0,0 0.(

0,(

7 Házi segítsggnyujtás 40104-02 64,Ą

52-t l 1.ć

64,4

ebből önként válla|t fe
Bér29,2 eFt járulél

6.4 e Fr

8 Nappali Ellátás 40105 185,t
152.1

185,7

9
Idősek Atmenetí otthona /

Gondozohłn 40106 39,Á
32-4 7-2

39'ó

10
Jelzĺjrendszeres házi

ceoíÍŚémuiitáŚ 40107 0,0
0.( 0.c

0,0 ônként vá|lalt feladaĺ

1l Gyermekek Atmeneti Otthona 40108 0,(
0.( 0.(

0,0

t2
olđatásĹnevelési intézmények

éÍk P7.teÝé.F
40109 43,',,

5.8 43,',

IJ Egyesített Bölcsődék 40100-02 94s,(
775,0 |70.Í

945,(

l4 Szent Kozma EgeszsĘĺigyi
I(iiznnnŕ s0100 1871,( I 533,6 337,4 I 871,(

l) Napľaforgó EgyesítetÍ
Ovoda

72100-17 305,2

250,i 55.(

305,t

16 osszesen:
4 s41.0 31ff.t 818.9 4 541.n

9bből
önként vá|Iall 88.4 19.Ą 7,8

kłitelező feladat 3 521.ĺ 774.1 429s.8
á||amigazgatási ||2.Í 24.8
Mind összesen 4 541.1

,fuuo
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szÁM

ONKORMANYZAT/
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADÁT MEGNEvEzÉsE

2 1ll0l cím

?

reladattal terhelt maradvány inteme|
\zefia.

Feladattal terhelt maradvány (

tanácsadoi dĺjak, megbĺzások,
beszęrzések, szolgáltatások

4

FELADAT
BEsoRoLÁsA

l 1 103 cím

6

FeIadattal terhe|t maadvány online
k łetítés

7 l l 104 cím

R
Feladatta| terhelt maradvány

a

SZEMELYI
JUTTATÁs

t1105 cím

l0
FeladattaI teĺhelt mľadvány
támoaatások í támoaätások)

k telező

tl

MUNKÁADóT
TEREELO

JÁRULÉKoK
És szocrÁr,Is

HozzAJAR.IJLA
sI ADÓ

11107-01 cím

l)

nkent vállalt

Feladattal terhelt pénzm.fapÓtlás,
k my'véd'

11107-02 cím feladattal
terh'maradvány.parkolás mecváltás

2016. évi maradvánY terhére áthrizÓdÓ kiadások

|Á

i'nként vállalt

l 1 l08-01 cím adÓbeszedéssel
<aDcsolatos k ltséqtérĺtés

11108-04 cím maradvínv

t1

t'nként válIalt

JEK 50l 00 alulfinanszíĺozás

DOLOCI
KIÁDÁsoK

JEK 501 00 alulÍinanszírozás

t9

I 600 oo0

NapĺafoĺgÓ E' ovoda 72l 001 -l 7
a|u|finanszirozás

t9

NapraforgÓ E' ovoda 721oo1.17
a| ĺf'inmszíĺozás

ELLÁToTTAK
PÉNzBELI

JUTTATÁsA

-;tl

k telez feladat

)n
EB 40l00-02 h!|finansziÍoás

| 9'to.70(

őnként válI^h

JEB 40|00-02 aI lÍ.inanszírozás

555 064

v^rF|F,^ fn|ąÄ.r

)a

ELvoNÁsoK
És

BEFIzETÉsEK

JSZSZGYK 40101 cim
le nem utalt támocatás

v^ré|é-Äł-|^Ä"|

23

JSZSZGYK 40l 02 .0 | cím
hr]Í.inanszírozás

, ?R1 q'Ô

nként vállalt

].Äté|é?Á fé].á'I

JszszGYK 40l 02 -0l cím
nrlfinanszírozás

MŰKoDÉsI
cÍiL

KoLcsÖNÖK
NYÚJTÁSA

)ą

)1a Äo^

JSZSZGYK 40102 .02cím

le nem utalt támocatás

EGYEB MUKoDESI cEĹU KIÁDÁsoK

ISZSZGYK 40102 -02cím
lę nem utalt támocatás

käreIe7á feIáíĺet

Á ÁÔ

MtjKoDÉsI
cÉLÚ

KolcsÖNoK
TÖRLEszTÉsE

ónként vállalt

Önként vállalt

Önkén.t vállalt

MÚKoDÉsI
cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

ÁllĺlĺIłÁzrł
R.TÁsoN
BELiJLRE

k télez

t'nként vállalt

MÚKoDÉsI
cÉLÚ

TÁMoGÁTÁso
K

Á,lr,łrrĺHÁzrł
R-TÁsoN
KÍvÜLRE

kótelezö

el terjesztés 1 la számĹ)

me||ékIete

e Ft-ban

MÚKoDÉsĺ
cÉL És

ÁlrłlÁľos
TARTÄLÉK

l3 619-50(

t'165 600

MÚKoDÉsI
KIÁDÁsoK
ÖsszEsEN

25 3'74.6t9

?5 {oo 5?á
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ś1 4oá e/a
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r 0 700 00(
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I 661-3t 4
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í/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

e|öterjesztés

MUKODESI
KlADÁsoK
osszEsEN

MŰKoDÉsr
cÉL És

ALTÁLANos
TARTÁLÉK

MUKODESI
cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

ÄurxvĺtłÄzrĺ
n-rÁsoľ
KĺvÜLRE

MŰKÖDÉsI
cÉLÚ

rÁľĺocłrÁso
K

ÄĺtĺtłĺłłAzrl,
n-rÁsoľ
BELÜLRE

2016' évi maradvány terhére áth zÓdÓ kiadások
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elóterjesztés 1 la szám,j
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e FĹban

MÚKoDÉsI
KtADÁsoK
ÖsszEsEN

MÚKoDÉsI
cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

Äl'tlĺvĺllÄzrl'
R-TÁsoN
KĺvÜLRE

MÚKoDÉsr
cLÚ

TÁMoGATÁso
K

ÄĺĺĺĺvĺĺĺÄzrĺ
R-TÁsoN
BELÜLRE

20l6. évi maradvány terhére áthtÍzÓdÓ kiadások

ELLÁToTTAK
PÉNzBELI

JUTTÁ'TÁsÁ'
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MUNKAADIT
TERHELŐ

JÁRÜLÉKoK
És szocrÁ.lrs
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SI ADI

ÖľronnĺÁľyzĺľl
KoLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE
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MtiKoDÉst
KrADÁsoK
osszEsEN

2016. évi maradvány terhéľe áthtĺzÓdÓ kiadások
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MÚKÖDÉsl
KIÁDÁsoK
osszBsnľ

ľl-ĺÚxÖoÉsl
cÉl,Ú

rÁmocłrÁso
K

ÄtĺdľqnÄzra
R-rÁsoľ
KÍvÜLRE

ľĺŰxÖoÉsl
cÉrÚ

ľ/,ľĺoc.ł,ĺÁso
K

Äĺl'ĺĺvĺĺlÁzĺn,
n-ľł.soľ
BELÜLRE

2016. évi maradvány teľhére áthrizÓdÓ kiadások
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osszBsBN

MtlKoDÉst
cÉL- És

Ár,rłlÁľos
TARTALÉK

MŰKoDÉsI
cÉLÚ

TÁ'MoGATÁSo
K

ĺtuĺĺłĺnÄzre
R.TÁsoN
KĺvÜLRE

MÍiKÖDÉst
cÉLÚ

TÁMoGATÁso
K

Ätĺl,włÁzrl,
R-TÁsoN
BELÜLRE

2016' évi maradvánv teľhére áthrizÓdÓ kiadások
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ĺÁnur,Éxox
És szoclÁ,l,ls
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SI ADi
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xÖr,rsÉcvprÉsl szERv /
FELADAT MEGNEvEzÉsE

szoclÁĺls szo ĺeÁĺrerl És
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MÚKoDÉsr
KIADÁsoK
osszEsEN

MÚKÖDÉsr
cÉL És

ÁlrłlÁľos
ĺłnľł.lÉ'r

ľrĺÚxooÉsl
cÉlÚ

rÁn,ĺocłrÁ'so
K

i,ttĺĺłlĺĺAzĺa
R-rÁsoľ
xĺvÜlnt

uŰronÉsl
cÉl,Ú.ľÁľrĺocłrÁso

K
Äĺtĺrvĺli'zrĺ

n-rÁsoľ
BELÜLRE

2016' évi maľadvány terhére áthtĺzÓdÓ kiadások

ľĺÚxooÉsl
cÉLÚ

KoLcsÖNoK
NYÚJTÁSA

ONKORMANYZAT/
xolrsÉcvBrÉsl szERv ĺ
FELADAT MEGNľvBzÉsr
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MljKoDÉsI
KrÄDÁsoK
osszEsEN

MÚKoDiist
cÉL És

ÁlrĺlÁľos
ľłntłlÉx

ľuiirÖo sl
cÉt,Ú

rÁ.ľĺocĺĺÁso
K

Äĺt/.wuĺ,zrĺ
n-rÁ,soľ
xÍvÜlnn

ľĺÚxÖoÉst
cÉlÚ

rÁuoca.rÁso
K

ÄtĺĺrvĺĺłÄzrn'
n-rÁsoľ
BELtiLRE

20l6. évi maradvány terhére áthrizÓdÓ kiadások

pr,rÁ.rorrn.x
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TERHEL

ĺÁnur,Éxox
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ÖľxonľĺÁľyzłrl
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e|öterjesztés'1/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

MUKODESI
KIADASOK
ÖsszEsEN

MljKoDÉsI
cÉL És

'(lľ,łlÁľosrĺRľłl,ŕr

MUKODESI
cÉĺ,Ú

rÁĺĺocerÁso
K

ÄĺĺĺľylłlÄzĺĺ
R-rÁsoN
rÍvÜlne

łĺŰronÉsl
cÉl,Ú

rÁľvĺocĺrÁso
K

ÄĺtłĺĺllłAzĺe
R-TÁsoN
ntr,Ür.nt

2016. évi maradvány terhére áthrlzÓdÓ kiadások

u

ľĺuľr.łaoiĺ
ľrnĺBr.tĺ

.rÁnulÉxox
És szocrÁr,rs
gozzlłłLpaĺl

sl ĺnÓ

ONKORMANYZAT/
xolrsÉcvnľÉsl szERv /
FELADAT MEGNnvBzÉsn

szENT KozM'Ä EGÉszsÉGÜGYI
KOZPONT

314 856,959

szENT KozMA EcÉszsÉcÜcyr
KozPoNT ÖsszEsEN



soR-
szÁM

oNKoRMÁNYZAT/
KoLTsÉGvETÉsI szERv i
FELADAT MEGNEvEzÉsE

NKĺ|RMÄNv7ÁTf

11101 cín

3

Fęladattal telhelt maradvány intenet,
uzema.

Feladattal terhelt maradvány (

tanácsadÓi díjak, megbízások'
beszerzések' szolgáltatások

4

5

FELADAT
BEsoRoLÁsA

11103 cím

(,

Feladattal terhelt maradvány online
k ryetĺtés

'7 l1104 cím

Feladattal terhelt maadvány

q

BE.RUE,łzÁso
K

1105 cím

Feladattal terhelt maÍadvány
támo8atások ( támogatások)

kÖtelezó

ll 11107-01 cím

nként vállalt

12

Feladattal terhe]t pénzm.fapÓt|ás,
k mv'véd'

FELÚJiTÁSoK

I3

11107-02 cím fe|adattal
terh'maÍadvány.parko|ás megvá1tás

2016' évi maľadvány terhére áthrizÓdÓ kiadások

1Ą

Ďłént vállalt

ll108.01 cím adobeszedéssel
Gpcsolatos kťiItségtéIítés

l5

FELEÁLMozÁ.
sI KÖLcsoN
NYÚJTÁsA

l l 108.04 cím mnradvánv

t'l

ĺ'nként vállalt

JEK 50l00 alulfi nansziroźs
JEK 50l00 alulfinanszĺÍozás

l8
NapraforgÓ E. ovoda 72l 00l-l 7
aIl,llffnan<zíĺazá<

to

EGYÉB FELEALMoZÁ,SI KIAD.łSoK

Napraforgo E. Ovod a': 2lOO1 -11

ahilfinmszírozás

FELEALMozÁ
sI cÉLÚ

KÖLcsoN
TÖRLEszTÉsE

LÄf.].-Á f.|"á"+

20
JEB 40100.02 tulfinanszírozás

FELHALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGÁTÁso
K

a.I,r,łĺtĺRÁzľa.
R-TÁsoN
BELÜLRE

JEB 40l 00-02 alulfinansziĺozás

väré|P,^łel^Áą|

22

JSZSZGYK40I0l cim
Ie nem utalt támopatás

kćjteIezó feladat

JSZSZGYK 40102 -01cim
hrlfinanszíroás

ónként vállált

FELHALMoz/łs
I cÉL

TÁMoGÁTÁso
K

Ár,lłĺĺrr/'zrl'
R.TÁsoN
xÍvÜlnB

24

k telezÖ feladat

JSZSZGYK40I02 -0lcim
tulfinanszĺroás

)5
JSZSZGYK 40102 -02cim
Ie nem utalt támogatás

nként vál|ah

26

JszszcYK 401 02 -02cím
|ę nem utalt támogatás

kórete7íĺ fé|áŕĺqt

FELEÁLMozÁ
SI

]ÉLTARTÁLÉK

Önként vá|latt

Önként vá|lalt

rnként válIa|t

FELEALMozÁ
sI KlADÁsoK

osszEsEN

k teleuô

Önként vállalt

kttelező

eI terjesztés

o-o00

s,?n nÔn

1/a szám
me||ékIete

e Ft-ban

o nnn

n nnn
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e| terjesztés 1laszámÚ
me||ék|ete

c Ft-bän

FELEALMozÁ
sI KIÁDÁsoK

osszEsEN
rALMozÁ

SI
ARTALÉI(

2016' évi maradvány terhére áthtĺzÓdÓ kiadások

FELHALMozÁs
I cÉL

TÁMocATÁso
K

Atl-l.ľyĺs.Ázĺĺ
R-TÁsoN
xÍvÜĺ-nt

FELHALMozÁs
I cÉr,Ú

TÁMoGATÁso
K

ÁI-r,łuĺ,ł'zrl.
R-rÁsox
BEĹÜLRE

Oĺo<b

ÖNKoRMÁNYZAT/
KÓLTsÉGvETÉsI szERv /
FELADAT MEcNrvr'zÉsr



e| terjesztés 1/a számÚ
meIlékIete

e FĹban

FELHALMozÁ
sI KIADÁsoK
tsszEsEN

2016' évi maľadvány terhére áthtizÓdÓ kiadások

FELHALMozÁs
I cÉL

TÁMoGATÁso
K

Á.r,r,ługÁzr.ł
R.T/łsoN
rÍvÍjI,ľo

FELHALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGATÁSo
K

Árr,łľĺrrÁ.zrĺ
R.TÁsoN
BELÜLRE

FELHALMozÁ
sI KoLcsÖN
NYÚJTÁ'sÄ

oľxoruvĺÁ'ľyzłrl
ror,rsÉcwľÉsl szERv /
FELADAT MEcNEvEzÉsE

Feladattal terhelt
pénm'kcizter.fo1

2015' év után
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ÖsszEsEN

20l6. évi maradvány teľhére áthrizÓdÓ kiadások
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T.Á.MoGATÁso
K

Ár,ĺĺľĺrłÁ.zu.
R.TÁsoN
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FELEALMozÁs
I cÉLÚ

TÁMoGAT;,so
K
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BELÜLRE
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FELADAT MEcNnvpzÉsn
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l1ĺ0l cím

I

Fe|adattal terhelt maradvány intemet,
uema.

Fe|adattal terhelt maradvány (

tanácsadÓi díjak, megbizások,
beszerzések, szolgáltatások

4

FELADAT
BEsoRoLÁsA

l 1 103 cím

Feladattal terhelt muadvány online
k äetítés

FINANszÍRozÁ
sI MÚKoDÉsI

KtÁDÁs

7 t1104 cím

8

9

Fe]adatta| terhelt maÍadvány

ALLAMHAZTA
RTÁsoN
BELÜLI

tłrnnĺłĺ Ár rn

l 1 105 cím

l0
Feladattal terhelt maradvány
támogatások ( támogatások)

kÖtelez

|ĺ

FINANSZIROZASI
FELEALMoZ/łSI KIADlłsoK

t l ĺo7-Ôĺ nín

1)

nként vállalt

Feladattal terhelt pénzm'fapÓtlás,
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LMN YllUJźĽľ
VI

TÁMoGÁ.TÁ,s-

2016. évi maradvány teľhére áth zÓdÓ kiadások

11107.02 cím feladattal
terh.maradvánv.Dďkolás mewáltás

l4

nként vállalt

l1108-0l cím adobeszedésse|
kaDcsoIatos költséatérítéŚ

l1108-04 ćím inarádvánv
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Önként vállalt

JEK 50100 alulÍinanszírozás
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JEK 50100 alulfinmszirozás
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NapfaforgÓ E' ovoda 72 l 00 l -l 7
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:':j*ií".Áffi
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JSZSZGYK 40l 01 cím
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KIÁDÁs

FINANSZIROZASI
FELEÁLMozÁsI KIADÁSoK

2016' évi maradvány terhéľe áthtĺzÓd6 kiadások
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pénm 'ktiaer' fog|'bev'tsash.-nak 20l 4
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SI
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KIADÁs
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FELII.ALMoZÁ.SI rHo,łsox

2016. évi maľadvány teľhére áth zÓdő kiadások
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ptĺĺłtľĺozÁsI xrłoÁsox

2016. évi maľadvány terhére áth zÓdő kiadások

FINA
SI

rr.łoÁsox
tsszEsEN

Fe|adattal terhelt maradvány,egyéb
bér, szolgáltatások, beszerzések
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) 1ĺ l08.04 cím maradvánv
JEK elvonás

5

BtiIcsódék elvonás

Bcilcscjdék elvonás

7

FELADAT
BEsoRoLÁ.sÁ

rszszGYK 40l01 cím ęlvonás

8

EELYI
oľrorurĺÁľy-

ZATOK
Áĺrar,Áľos

MÚKoDÉsÉHEz
És Ácĺzłrr

FELADATAIHO
z

KAPcsoLÓDT
ÁI,r-łnĺr

TlłMoGATÁso
K

IsZsZGYK 40l02-0I cim eIvonás

ľĺÜxopÉsl cÉĺ-Ú TÁMoGATÁsoK Ár,r-łuĺÁzrłnľÁsoN BELÜLRÓL

JszszGYK 40l02-0l cĺm elvonás

l0

onkormÁnyzati feladatok 2016. évi maradvríny kiiItségvetési címenként rész|etene

JszszGYK 40l 02-02 cím elvonás

1l
JszszGYK 401 02-02 cím elvonás

t2

JszszGYK 40l 02.03 cím elvonás

JszszGYK 40l 02-02 cim elvonás

|Ą

JSZSZGYK 40l 03 cim ęlvonás

SZSZGYK 40l 03 cím elvonás

ćjnként vállalt

szszGYK 40l04-0l cim elvonás

Önként Yállalt

szszGYK 40l04 .0l cim elvonás

kÖtelez feladat

ELvoNÁsoK
És

BEFIZETÉsEK

szszGYK 40l04^02 cim ę|vonás

Önként vállalt

ĺszszGYK 40

MťIKoDÉsI
cÉLÚ

vlsszATÉRÍ-
TENDŐ

TÁMoGATÁso
KKÖLcsoNÖK
lllssZATÉRÜLÉ

SE
Ár-r-łľrłnÁzrĺ

R.TÁsoN
BELÜLR L

ISZSZGYK 4O

)1

köteIezo

tnként vállalt

rszszGYK 40

)1

nként vállalt

ISZSZGYK 40

23

ĺszszGYK 40106 cím elvonás

,A

04 -02 cĺm elvonás

k telez

JSZSZGYK 4O

?5

05 cím elvonás

kttelez
Önként vállall

rszszcYK 40

MŰKoDÉsI '
cÉLÚ

vIsszATÉRÍ.
TENDŐ

TÁMoGATÁso
KKoLcsoNÖK
vIsszATÉRtjLÉ

SE
Ár,I,łľĺrrÁzrł

R-TÁsoN
rÍvÜlnől

)6

05 cim elvonás

nként vállalt

rszszcYK 40

2',1

06 cím elvonás

)9

k telez

nként vállall

JszszGYK 40l 09 cín elvonás

)9

07 cím elvonás

ĺszszGYK 4

08 cĺm elvonás

ln

kÖte1ezo

tnként válIa11

I o RRÁ ą?p

1 |) Ôoa

08 cím elvonás

6 136.56'.,

kÖtelező

onként vállalt

\lapĺaforgÓ Egyesített o'72100-l7

5?tÔnÁ7

MÚKÖDÉSI
cÉLÚ

T.łMoGATÁso
KBEVÉTELEI

Árr,łn,ĺgÁzrłn
TÁ.soN

BELÜLRÓL

23 505 ogo

09 cin elvonás

NapĺaforgÓ Egyesiteh o'72 1 00-l 7

nként vállalt

'7 843-42C

t4

? o'| 
'śl

l2102 cím elvonás

k telez

tnként vállalt

35

-1 17R 4R1

12l 03 cĺm elvonás

? aan ??4

l 2] 04 cim elvonás

nként vállalt

)lvonás

38

)'728.'13'l

)lvonás

)lvonás

k telezô

80 780.64t

4A

nként vá||a|t

KÖZHATALMI
BEVf,TELEK

2201-0l cím

-'t3 066 92'I

ĺvonás

41

220|-02 cím

ĺvonás

A)

-1 281-94i

2O2 cim

elvonás

220l-0l cím

I 614 69C

:lvonás

ktitelez

2202 cim

R57 S6R

Önként vál!alt

1 221 104

201

MUKODESI
BEVÉTELEK

2201-02 cim

á1lmicecatási

01

814;7

ällmlqeqatást

crm

áIlamicacatási

3i

-t25.195
s,?1 ná?

á1lami!epatási

MÚKoDÉsI
cÉLÚ ÁTVETT
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o7l to?
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)al )i1
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)s s61 5Ô.)
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t5
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RR 
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7nŔ

n-nnn
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en 19n tÁ1
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-l aR1

I lí,| d.lí90
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lĄ7 aÁa
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) Á1i ąs7'
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n nnn
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o-o00
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Á1

44

45

lvonas

lvonas

Ą6

4'1

LVOnaS

2201-O3 cim

LVOnaS

dą

22Ol-03 cim

lvonas

2201-04 cim

FELADAT
BEsoRoLÁsA

da

lvonas

zzvz ctm

HELYI
oľxoruvĺÁľy.

ZATOK
,łr,t,łr,Áľos

MŰKÖDÉsÉHEz
És Ácłzarr

FELADATÁIHo
z

KAPCSOLIDi
Ár-ĺ,łIrĺr

TÁMoGATÁso
K

]nkományzati feladatok
naradvány(tárcyévi+előzó évi)

ztvS ctm

MÚKoDÉsI cÉLÚ TÁMoGATÁsoK Ár,r,auHÁzrłnrÁsoN BELÜLRőL

2203 cim

Önkormányzati feladatok 2016. évi naradvány kiiltségvetési címenként részletene

)nkományzati feladatok
naradvány(tárcvévi+előz évi)

)nkományzati feladatok
naradvánv(tártrévi+elöz évi)

\)
53

kÖtelezo

kÖtelezo

KoĹTsÉGvETÉsI szERvEK
POLGARMESTERJEIVÄTÁL.

kÖtelezo

ELVONASOK
ES

BEFIZETESEK

|2|of cífi

kÖtelezo

58

MUKODESI
cÉLÚ

vIssZATÉRÍ.
TENDŐ

Tlĺ.MoGATÁso
KKÖLcsoNÖK
vIsszÁTÉRtjLÉ

SE
Ár,lłľĺR,łzn.

R-TÁsoN
BELÜLRÓL

e nem utalt támoqatás

á|lamigazgatási

5A

12103 cín

60

nként vállalt

:í].:."1

e nem utalt támogatás

6',)

12104 cím

maradvánv

k telez

64

MtjKoDÉsI
cbLí)

vIsszATÉRi-
TENDŐ

TÁMoGÁTÁso
KKOLCSONOK
vlsszÁ.TÉRÜLÉ

SE
AĺtlwB.i'zrl,

R-TÁsoN
KÍvÜLR L

e nem uta|t támoqatás

65

!220l-0l cím

2 326.484

Le nem utalt támolatás

6R

33 356.01'l

le nem utalt támogatás

á|lamigzcatási

maradvánv

á|1amiqazpatási

7i

16 648.29i

e nem utalt támoqatás

71

MÚKoDÉsI
cÍlLÚ

TÁMoGATÁso
KBEVÉTELEI

a.lra.urrÁzr.łn
TÁsoN

BELÜLR L

1a

220L.02 cím

áIlamicazcatási

le nem utalt támoaatás

74

áIlamicucatási

e nem utalt támocatás

á|lmicazqatási

l2'nl-ną.íň

7'7

461 287.681

mďadvánv

7e

onlĺént vállalt

e nęm uta|t támocatás

7S

nként vállalt

KOZHATALMI
BEVETELEK

RÔ

ál1migzgatási
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at
|2201.04 cím

kÖtelezo
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| Ô ooÔ ŕlÔo
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0.00t)
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MÚKoDÉsI
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ÁR1 Ônn
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MŰKoDÉsI
cÉLÚ ÁTVETT

PÉNz
ESZKOZ'OIK

Önként Yállalt
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kótelez
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kÖtelezö
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83

le nem utalt támoqatás

12203 cím

85

muadvánv

86

tu|finanszĺroás

91

meredvánv

RR

hr|finanszĺrozás

FELADÁT
BEsoRoLÁsA

89

HELYI
oľronľłÁľv-

ZATOK
Ár-rĺr.Áľos

MtjKÖDÉsÉnEz
És Ácĺza.rr

FELADATAIHO
z

KAPCSOLIDT
Ár,r,łur

TÁMoGATÁso
K

|f2o2 cím

qo

MÚKoDÉsI cÉLÚ TÁMoGATÁsoK Ár,I,ĺurĺÁzrĺnrÁsoľ nnlÜlRol-
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|é ňéň |ltá|t táň^đ.táŚ

maÍadvány

nként vállalt

I ?n 40105 cím Nappa|i E|lÁtás

l

szÁBÁD
MARADvÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

a]uIlinanszitozás

nként vállalt

k telez

lIll|finanszírozár

k telezo

ntént vállalt

t35

FELADATTAL
TERHELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY.

BEvÉTELE

FINANszÍRozÁsI FELIIALMoZÁSI BEVÉTELEK

l0106 cím Idósek Átmeneti otthona

nként vállalt

tlulfinanszirozás

?F
mďadvánv

39

k.iteIe7íi

nként vállalt

VI
TÁMoGATÁS-

rÉľr
FoLYosÍToTT
TÁMoGATÁs

FlzETÉsI
szÁMLlłN

naradvánv

140

lilfinanszírozás

ĺ0107 cím Je|zórendszeres házi

I

ćjnként vállalt

eIl IltInánśżiÍÔ7ás

41

kÖtelezo

ć'nként vállalt

-r'79 804.329

kotelező

]Íjnanszírozás

t45

szABÁD
MÁRÁDVÁNY

IGÉNY-
BEVÉTEĹE

1a Á! l áÁn

ĺ0ĺ08 cíDi Gyermekek Átmeneti
)tthona:

47

tlu|finmszĺrozás

nként vá|lalt

máÍadvánv

49

k telez

-l

i'nként Yállalt

naÍadvánv

FELÁDATTAL
TEREELT

MÁRÁDVÁNY
IGÉNY.

BEVÉTELE

t4't
ll l91 85:

|5Ô

lulfinmszírozás

kÖtelez

07(

l0109 cím oktatásĹneve|ési
ntézmények étkątetése'

-30 687.863

FINANsziRozÁ
SI

BEvÉTELEK
osszEsEN

1Ô nÔ1 n9,

Önként vállalt

-92257.728

-12),97 5)(

1'nként vállalt
kÖtelezo

kÖtelez

k telezo

145't5 t6?

Önként Yállalt

nként válIalt

-4949;799

ln (e7 lÁa

eloterjesztés 1/b'szám
me||ékIete

ezer forintban

ĚiFä};

,:-!;

.1n nną oR'

MECJEGYZES

0,0n0

177 165

-9 t'72.5'7i

1n Áĺ7 lÁą
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1n 1q< 7n1
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n onn
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1 frÁ 1aa Äĺ)
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n-o00

l I toĺ e<ą
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szÁM

oľronľrÁľyzaľĺ
KOLTSEGVETESI SZERV /
FELÁDÁT MEGNBvBzÉsB

151

52

tlulfinanszirozás

maradvany

llu|finmszírozás

4 maradvány

r55

FELADAT
BEsoRoLÁ.sA

ĺ0l07 cím JeIzôrendszeľes házi
tegítságny jtás

|5Á

t5'7

FINÁNszIRozAst MUKoDESI BEVETELEK

ilulfinanszírozás

onkormányzati fe|adatok 2016. évi maradvány ktiltségvetési címenként rész|etełe

sz o C IÁ LĺS sz o LGÁ LrArl És
GYERMEKJÓLÉTI KÖzPoNT
MIND ÖsszEsENt58

LMl\ Il l uJźEĺ
VI

TÁMoGATÁs.
r<Éľr

FOLYOSiTOTT
TÁMocATÁs

FIZETÉsI
szÁMLÁN

59 0GYESITETT BoĹcsoDEK

6I

kttelezo

ĺnĺ nn-n' .íň
árgyévi maradvány

k telezo

t6?

nként vállalt

al lfinanszírozás

dnként vállalt

hrlÍinanszito2ás

r65

árqvévi maradvánv

SZABAD
MARÁDVÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

gGYESITETT BOI.CSODEK
/tcc7n(F^t

SZENT KOZMA EGESZSEGUGYI
kÍ\7pnm

167

nként

tnként vál|alt

50100 cím

t69

FELADATTAL
TEREELT

MARADVANY
IcÉNY-

BEVÉTELE

árwévi mładvánv

FINANszÍRozÁsI FELHALMozÁsr BEVÉTELEK

11Ô

le nem utalt támogatás

t'7 |

le nem uta|t támogatás

táĺwévi maradvánv

'6|46oĺ R7ł.

nként vállalt

LMl\ rl I VDźEK
VI

TÁ.MoGATÁs.
xÉľľ

FoLYosĺToTT
TÁlrĺoGATÁs

FIzETÉsI
szÁMLÁN

Önként vállalt

szENT KozMA EGÉszsÉGÜGyI
KÖzPoNT ÖsSzEsEN

t'12

-6 Rt4 5S5

ki'telezó

l?1
NAPRÁFoRGT EGYESĺTETT
OVODA

n nt)n

'14 72l00-17 cím

116

szÁ.BAD
MARÁDVÁNY

IGÉNY-
BEVÉTELE

maradvánv

't'7

kttelez

90 261.566

a| lfinđszírozás

79

kÖtelez

ahilfinanszírozás

Önként vállalt
Önként

t'19

-6d ?s? 6Ôr'

NAPRAFoRGÓ EGVE ÍTETT
ÓV?DA ÖSSZE EN

FELADATTAL
TERIłELT

MÁRÁDvÁNY
IGÉNY-

BEVÉTELE

o.ooo
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KotTsEG\/ETEsI:szERI.EK;.i;-Ĺ
łtsis'ż'tšňłx}"s:.łsi'ffi .ĺĺĺ..ff Řrui "

6 652,212

á, ??Á Ôol
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BEVÉTELEK
osszEsEN
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Li'dÓśńk ń<<'é(éň

<'ąhąd ňąŕqdváňv

FELADAT
nBsoRor.Ásł

onkormányzati feladatok 20l6. évi maradvríny kiiltségvetési címenként részleterye

FINANszIRozÄsI MUKoDESI BEVETELEK

lMl\ Il l UDźEfi
\'I

TÁMocATÁs-
rÉľr

FoLYosÍToTT
TÁMoGATÁs

FIZETÉsI
szÁML;.N

szÁBAI)
MARÁDVÁNY

IcÉNY.
BEvÉTELE

n nnn

FELADATTAL
TER}IELT

MARÁDvÁNY
IGÉNY.

BEvÉTELE

r.rľĺľszÍnozÁst reLHĺI,N{ozÁsl sBvÉrrrrx
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VI
T.ÁMoGATÁs-

rÉľľ
FoLYosÍToTT
TlłMoGATÁs
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szÁľĺ-Áľ

1 328 649.248

SZABAD
MARÁDVÁNY

IGÉNY.
BEvÉTELE
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Budapest Főváľĺls VIII. kcľiilcĺ Józsefváľosi Onkormányzat Kópvisc|ő-tcstĺi|eténc|t

.......lf017. (.... .....) önkormányzati renĺ|e|etc

a 2017 évi ktiltségvetésrő| sző|ő 36ĺ20|6. (xII.z1.) łinkormányzati rendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľĺj|et Józsefvárosi tnkormányzat Képvise|o-testii|et.e az A|aptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköľében, az A|apÍöľvény 32. cikk (l)
bekezdés f) pontjában meghatározoľt feladatkörében eljárva a következoket rende|i e|:

1. s A 2017. évi költségvetésről szóló 3612016. (XII.21.) önkormányzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) 2. $-a helyébe a következo rendelkezés Iép:

''2. $ (1) A képviselő-testület az önkormá'nyzat2017. évi kö|tségvetésének

költségvetési bevételei főösszegét t8.253.0l5,5 ezerFt-ra,
költségvetési kiadásai fóösszegét 25.606.4f8,2 ezer Ft-ra,
ťlnanszírozási műveletek egyenlegét 7 .353.4|2,7 ezeĺ Ft-ra
módosítja.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fóösszegeken belül a működési
kĺ!ltségvetés

bevételi főösszegét |5.874.939,5 ezer Ft-ra
kiadási foösszegét |8.495,304,3 ęzerFt-ra
ťlnanszirozásiműveletek egyenlegét 2.620.364,8 ezerFt-ra
módosítja.

(3) az (I) bekezdésben meghatźrozott bevételi és kiadási főösszegeken belĺil a fe|halmozási
költségvetés
bevételi foösszegét 2.378.076,0 ezer Ft-ban,
kiadási ftíösszegét 7.|||.123,9 ezerFt-ban,
ťlnanszírozási műveletek egyenlegét 4.733.047,9 ezer Ft-ban
á||apítjameg

2. s (l)A Rende|et 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rende|etf . melléklete helyébe e ľendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
( 4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendeĺet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébc c rcndelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendclct 8. melléklete helyébe e rende|et 8. nle||éklete lép.
(9) A Rendelet 9-1l. melléklete helyébe e rendelet 9-11. melléklete lép.
(l0)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(l l) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(12) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet l4. melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 2017. május l 1. napján 16 óľakor lép hatályba

Budapest, 20|7, május ...

Danada-Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

e/ĺ



INDoKoLÁS

Á|ta|ános indoklás

A 2017. évi koltségvetésrol szóló 3612016' (X||.21.) önkormányzati rendeletének módosítása az
á||am|.láńartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. $-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő.
testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az á||ami támogatások, gazdasági
események és egyéb döntések, valamint a2016. évi koltségvetési maradvány miatt vált szükségessé.

az 1.$-hoz

A f017. évi koltségvetés bevételei és kiadásai fóösszegének' valamint a finanszírozási mrĺveletek
egyenlegének módosítás źń határ ozza meg.

a2.$-hoz

Az e|oirányzatok módosítása a Rendelet 1 és 5. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

a 3.$-hoz

Hatályba léptető rendelkezés eket tarta1maz.

er)



Józsefvárosi onkormányzat
201 7' éVi költségvetésének

címÍendje

rcndelet
I. ne|lékle(

Cím
és aIcím

Megnevezés
Szenezeti egységh ez tartozás

meghatározása
Kötelező fcládatok

meghatáľozása
onként Yállalt feladatok

meghatáľozása

A||anrigazgatási
feladatok

meghatározása

IOU00, .rózsefcáľoci onhomlónvát , .', I

'11000' O !, k 9 r m r, n! zaÍ i ÍeJą d a ( o k
( :Ö n k ôr mld nljzali k łi hséRvetés)

Polgdlmđtet

l n0l Tisaségviselők és bizottságok PolgláÍnesteri Kabinet
tisztségüselók illehnénye,

költségtéńtésą egyéb

költségek

képviselöt bizottsági taBok,

egyéb kt.által meghatározott

feladatra Iétrehozott

munkacsoportok tisaeletdíją
költségtérítése, repr ekĺtáció,

cafeteńą költségtérítések,

tisáségviselők saját keretei,

oromóciós aiándékok

llt02 Neruetközi kaDcsolatok Polsĺármesteri Kabinet

Iu03 PR tevékenységek
Polgámesteń Kabinet
Komunikációs lroda

online kozvetĺtés

11104 Kitiintetések' kömeghallgatiáś Polgámesteri Kabineĺ

helyi rendelet alapján

kitĺintetésękhez jutalom
(ktiĺisaviselöi, pedagógus'

szociáLlis muką Semelweis
napi, köaendvédelmi kitĺintetés),

munkáltatói kolcsön

I1105 Tagsági díjak és tánogatrások
Hmánszolgáltatási Üryosaáüy,

Humánkapcsolati Iroda

civil szeľezetet alapiwányok,
egyháezk, egyhźai közösségeŁ

magánszemélyet
sportszeryezetęŁ egyesületeŁ
nemzetiségi önkomiányatok

päyáati és mfüödési
támogatásą magiánszemélyek

nem szociĺális riászorultsági

támogatásą egyéb nem
önkományati tulajdonli
srewezetek támogatásą

Budapęsti Önkományatok
szÖvetsége tagsági díj'

lll06 ures

II]07 Tartalékok

I 1 r07-0 I Mfüödési cél és áĺtalános taÍtalék
PéMügyi Uryosztály,

Költségvętési és PéMüryi

l I 107-02 Felhalmozási céltaÍtalék
Pénzĺigyi Üryosaaly,

Költségvetési és Pénzĺĺgyi

t1108
EgebÍeladatok ( heui ądljk,
ao patáso k. D énzmaradýán v. stb. t

t I t08-01 Helý és központi adók
Gzdmági vewezet vezetőją

Péuügyi Üryosztáy'
Adóügyi lĺoda

gépjráműadó, ipłiĺzési
adó, tetekadó,

idegenforgalmi adó,

építményadó, komurális
adó,talajterhelési díj,

adóbírsásoŁ

I I 108-02 Támo8atások

Pmzügyi Ugyosztlíly
Költségyetsi és PéEügyi

Felügyeleti Iĺoda

költségvętési szewek
felügyeleti szeryi kötelezö

feladat támogatásą

önkományat kôzPonti
költségvetési támoBatási

kötelezó feladatra

költségvetési szervęk fe|üryeleti
szeryi önként vállalt feladat
támogatásą .inkományat

központi költségvetési

támogaŁásai önként vállalt
feladata

1 I 108-03 uros

1 1 108-04 Költségvetési maadvány
Pmziigyi ÜgyoszŁily

Költségvetési és PéEügyi
Felügyeleti Irodą

költségvetési maadvány
elszámolrás kötelező

feladat

költségvetési maadvány
ęlszárno|ás önként váLllalt feladat

I 1200
oktatđsi. kôzmííýelődési, ifitistźgi és sport

f"lf,dilÔk

I 120t
oktatiáshoz' neveléshez kapcsolódó

feladatok
Humánszol gáltatási Ügyosará'ly,

Hmánkapcsolati Iroda

óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek

ósztöndÜ, tilkeľĺilettől átvállďt
költségek

I 1300 S zo c i ti I is fel ą d ątel I dĺ lźs

t l30l SzociiáIis feladatok

Polgámestďi és JeByzői Kabinet
Hmánszol gätatási Ügyosaĺá,ly

Hmánkapcsolati Iroda

családok átĺneneti onhoni
elhelyezésq .pszichíátriai

betegek n:appďi eltátá6ą

kötelező feladatok

szolgáltatással történő

kivóltłím

Józsefoĺárosi kártyą ldősiigyi .

Tilács mfü ödtetése,Jórefo áĺosi
Kábítószerügyi Eryeztető FóruĄ

EU-s adomrányok



Józsefvárosi onkormányzat
201 7. éVi költségvetésének

cĺmrendje

rendclet
| ' mel|ćklet

Cím
és a|cím

Mcgnevezés
Szervczcti cgysćgh az taÍtozás

meghatározása
Köfelező feladatok

meghatározása
onként vá|la|t feladatok

meghatározása

Á||amigazgatási
feladatok

mcghatározása

| 1302 uľes

r 1303 Szociális és gyennekvédelrni segélyek
Humáĺszolgáltatási Ugyosztály

Családtámogatási lroda

rendkivüIi élethe|yzęt

létfemtaItási,koztemętés' g

yógyszertámogatás, stb'

elsŕisök támogatása utalv{ány

fonnájábm, téli fiĺtési
tánogatás,lakhatási kiadásohoz

kapcsolódó hátralékosok

támogatásą táboIoztatási

tiłnogatás' szülési támoAatás'

I 1304 üres

I 1400 vn annĺ LazłIíci wáĺaęfaiIałzlźci faIa

ll40l Pukolás-üzemeltetés

Gzdálkodmi Ügyosaály,
Józsefvárosi Gudálkodási
Központ zrt'' G@dtrági

szeryezet vezętóię

pakoIóhe|yek
üzęmeltetése, femtartásą

működtetésę

€feterią jutalom

11402 üres

r 1403 ures

I 1404-01 Térfi gyelő.kmerĺmdszer működtetése

Közterül ęt.f9lüByeI eti

Ugyosztály, Közigzgaĺ'ási Irodą
G uduági srcw ezet vezetóją

térfi ryelő-kmerĺen dszer,

behatolásjeIzók

működtetésą kďbiltartása
fejIesztések

11404-02 Közterületi feladatok
czdátkodrei UgyoszttiLly'

Ged6ági szervezet vezetoje

u tnkományat
tulajdonábm ráIló

közterületek h$aálatáľa
vonatkozó sabályot
díjak, utca névtáblák

csaéie

társ6hrázaknak közteÍület-

foslalási bevételből üssafi zetés

I 1405 Köäilágítás
Gzdálkodrási Uryosará.ly,

G udasási szęN ęzęt v e&tőie
kaácsonyi dĺszkiü|ágítás

I 1406 UtkIár miatti káĺérítés

Gzdá.lkodai ÜgyosaráLly,

Józsefo árosi Gzdálkođrási
Központ zrt., Gedäági

szęNęret yentőie

káftérítés

tt407
Üj Teleki téri piac üzemeltetésą őstemelői

és ideiglenes piaok iizemeltetése'

UmaKooöl Ugyosaaly'
Józsefo Iáĺosi Gzdalkodĺłsi

,*ózp 
ont zÍt., G udasáťt sreru ęre

vezetłĺje

kistmelót östemelók
ýámáÍa értékesítési

lehetöség bixosítIásą piac
működtetésą ideiglenes

piacok működtetése'

ýolgá.ltatási díj
közszolgiáltatlási szenődés

keretében

cafeteńą jutaloĺrq hírdető

mÍiködtetése

I ls00 Vagv o n és la kdsgazdlilkodd s

I l50l Lakilvásádai támogatás
Gzdrálkoďási Ugyosztäy,

Gzdasási szervezęt veretóię
helyi lakásvásárlroi

I ls02 Varyongzdálkodás
Gzdátkodai Ügyosĺráüy,

Gudöűgi szervezet vezetóje

vagyomal kapcsolatos

nýlvmtartrásot eljárási

diiak

I 1600

() nk or mrź nlząti tu laj do n ú, vog)
r^xuląjdon,i gaz'dasdgi tri|sąstigok liltąl

végzett

v ą g, o n g azd d l k o d tź s i,v a p o n k ezel és Ę
k ôzt ís zÍ a s d gi, t e I eP Ít I 6 a zem el t e! 6 i'

in t ézfr u y m íí k ö dt d 6, k ô zs zo l g.i I t4Í rźs i
feladatok

il 601 Töusvagyon kďbmtaÍtásą fejlesztése

Józsefo árosi Gzdrálkodrási

Központ zrt., Gzdálkodrási
Ugyosztály, Gudđági szewezet

vezetőie

tömvagyon bďbądása
fel újításot ben'}'ázásoŁ

pźlyźtÄtok

I 1601-01

oĺ.kományzti tulajdonú oktatásl

intémények ingatlmjainak iizemeltetése,

fmtaÍtásą kďbiltartása

Józsefo árosi Gzdálkodási
Központ zrt., Gudálkodási

Ügyosĺríty, Hmaszolgáĺtatási
Ügyosĺály, Gzdro źlgi szew ezet

véżFÍNiż

koazolgĺáltatási szeződés
kqetébm ingatlmok

femtartásą iizemeltetés,

kďbiltartás, működtetés

cďeterią jutalorĄ sportpáüyą

uszodą iskolabuz' KLIKK
költséseĺnek átváłlalása

I l60t-02 üľes

6ĺí



JózseÍVárosi onkormányzat
2017. éVi költségvetésének

cĺmrendje

rendelet

l. mc|lékĺel

CÍm
és alcím

Mcgncvezrós
Szervezcti cgységhez tartozás

nreghatározása
Kłitc|ező feladatok

meghaŕározása
onként vá|lalt fe|adatok

meghatározása

Á||anligazgatási
feladatok

meghatározása

l r60l-03 Tęlepülésĺĺzelneltętés, út-pa.k kďbmtaÍtás,
novén1łédelem, köztisáaság

Jóaefoárosi Gzdálkodási
Központ zlt.' Gadálkodásĺ

Ugyosaály, Gadasági szeruezet
vęzętőję

közszoIgáltatási szerződés

keretébęn

telepiilésiizęmeltetés, út-
pďkfęnntartás,

kďbmtafi ás, koztisztaság

felújítások, beruháások'
cafeteńą jutalom, közösségi

keľtek' keÍüIętgondnok,illegális
szemétszállítás, nem

önkományati területeken
véP,zett feladatok

I 160l-04 ĺiręs

I 1602
Józsęfváĺosi Gzdá.lkodási Központ zrt.
által végzętt üzleti vagyonnal kapcsolatos

feladatok

Józsefoáĺosi Gzdálkodási
Köpont zrt', Vagyongzdálkodási
Ugyosztály, Gzdmági szewezet

vęzętöJę

kö4zolgáltatási szeEődés
kerętébęn

vagyonbérbeadás'

kabotartás, épületek

működtetése

vagyonéĺékesĺtés, felújításot
cafeterią jutalo!n

I 1603 coNin sétány Projekt

Polgámesteri Kabinet, REV8
zrt uuoalKoo6l uryosaay,
Föépítésą Gzdasági szeryęzet

ve"etőie

teljes projekt

I 1604 Magdolna Negyed III. PĄekt

Polgámesteri Kabinęt, REV8
zn, uuoaKooasr uSyosaay,
Főépítésą Gud$ági szewezeĺ

vezetőie

teljes projekt

I 1605 RehabilitációŁ fejlesztési pÍojektek

Polgámesteri Kabinet Főépítész
I(Ev8 zľEJózsefvďosi

Gudálkod6i KözPont Zrt.'
Gad$ági szęrvezet vezetóje

teljes pÍojekt

I 1700 EĐéb felddatok

ll70l Hitel felvétel, töÍlesztéselq kmatok
Guđ6ági szeryezet vezetóje,

Péüügyi Ug/osztlály
szímüteli és Pénziiwi Iroda

teljes

11702 Védelmi feladatok Polgámesteri Kabinet
katmzttófák elleni védekęzéssel

összefüssó feladatok

t i703 Fóépítészi feladatok Főépítésą Váĺosépítészeti Iroda

helŕ telepĺilé$endezési
twek, kerületfejelsáési

koncepció,
tervtmács

eryéb teruek, koncepciók

|L704 Egészségügyi feladatok
Hmánszolgáltatrłsi Ügyosaály

Hmĺłnkapcsolati Iroda

fogásati elláta kivaltaą
pńvatizált hŁioruosok

helýség biaosításą
helýség kubmtartIĺsą
gyemek egesnégüry

ügyeleti ellátás,

privatizált háziowosok
Ie6iköltségeinek átvállalásą
házioľosi ĺendelők felújítása

I 1705
Táĺsroházak folújítAi támogakásai'

kölcsónei
Gazdálkodási ÜgyosztIily,

Gud$ági szeryezet vezetője

Tármháak vissa és üssa nem

téńtendő felújítlási támogatásai,
gáłez.felújításhoz kölcsön

nuiitás nanelnĺnmłm

I 1706-0 I
onkományuti fu lajdonhoz kapcsolódó

feladatok

Hmán szol gril tatĺási Üryosĺály,
Belsó Ellátai Irodą

uuoaKooar ugyosaay,
Józsefo ĺłrosi Gzdálkodási
Kĺi4ont Zrt., Gzdaági

szęNezet veretőie

vagyonbiaosítás
Szmünk fmye (Comenius),

hoszolgráĺtatrłs (RFV)

rt706-02 tnkomrányati egyéb feladatok

Po|gámesteri Kabine\ ! ewzői
Kabinet, Ged6ági szeryezet

vezetőją városvezetési
Üwosĺäv

közbeszeŹési díjĄ peres

iigyet végĺehajtrási és

közétételi díjĄ
hánkkłiItŚép

köntwiä8álaq eryéb szakértói

díj"k

I 1800
Ö nk ormđnlząti tuląj do n.i, vąg)

résxulajdonú gazdasĺźgi tdrcasrźgok

ll80l ures

l 1802 Íiros

I 1803 REVS Zrt.

Polgámesteri Kabinet
Gzdrátkodási Ügyosalily'

Gadroási szeryezet vezetőie

városrehabilitációs fęladatellátás

közszolgáltatási szęřódés
kqetében

t 1804 tires

I i805 JóAefufuos KözösségeiéÍt Nonprofit zrt.
uudall(odasl u gyoszta.ly,

G ud tági szw eret vezetój e

kozszolgráltatási sreződés
keretébm Galérią

kömüvęlôdési
tevékenység,

közfoglalkođatás

konzolgáltatási *zódés
<eľĺében' valmemý pźĺy źattal
välalt feladat, hęlyi kitiintętések

átadásának ręndezvénye,

Jó4efi,áÍosi Újság" PR'
tevékenység, iidtiltetés, nyári

sabadidó szolgáltatás
étkeztetéssel' egyéb szociális'

felzáÍkóztatási, közösségi
feladatot szbadid<i

sPorťfeladatot Hl 3, Magdolna
Negyed ĺII' PÍojekt femtaItásą
üdültetés, színházi tevékenység,

cafeterią jutalom, beruházĺs,
felújíta

J,,ť
aí



Józsefvárosĺ onkormányzat
201 7' évi kd|tségvetésének

címÍendje

rcildelcl
1. mc||ćklel

Cím
és alcím

I\,I cg n ev€zés
Szewezeti egységhez tartozás

meshatározása
Kiitc|ező fe|adatok

meghatározása
Önként vá|laIt feladatok

meghatározása

ÁlIamigazgatási
feladatok

mcghaŕározása

KoLTsÉGvETÉ'Sl sZERvEK

120.00 |..{.ó,ś. !ý ąo s j Ö 11 * u nĘ ny za t
|. : .PolżármÁteri,Hiýatalt 

." ',
!egJłző

I 2100
l2l0l ures

tft02 Épitésigzgatási feladatok
Hatósági Ugyosaály

Ľpltesugyl lrooa

építésigagatási
tevékenysé8,

hatósási feladatok

l2 103 tgzgatási tevékenységek
Hatósági Ügyosĺály

IgŁgatási lroda

ipai és kereskedelmi

tevékęnységgel

kapcsolatos hatósági

fęIadatok , hatósági

ellenőrzések, ebekkel

kapcsolsatosm
el|átmdó feladatok

l2 104 Anyakönyvi feladatok
Hatósági Ügyosaály
Anvakönwi lroda

ayakon}ryi, hatósági

feladatok

12200 Hivatal mííkiidktase .Iegziĺ

t220t-01 Hivata.l mfüödtetése
Jegyzói Kabinet

Belső Ellátási lrodąGzdasági
szeryezet vęzetóie

rivatal mfüódtetése' épüle
femtaÍtása

ĺepĺezentáció, üzleti ajándét
temészetbeni juttatások

t2201-02 Hivatal infomatikai feladatai

Jeryzői Kabinet
Belső EllátIási Irodą Guduźryi

szewezet vezet<lje Ügyviteli lrodŹ

hivatal mfüödtetésével
kapcsolatos infomatikai

fęladatok

tf201-03 Hivatal egyéb feladatai
Jegyzői Kabinet Gzdasági

szeľezet vezetöje

peres ĺigyet bilkköltség,
közbeszezési díjĄ

végrehajtási

díjĄközfo glalkoztatris,

válcztás

tanácsadói, vakeĺői díjĄ eryéb
megbízci díjak

l2f0t-04 Neroetiségi onkományatok működtetés
Jegyzöi Kabinet

Belsó E|látási lÍodą Gzdmági
szervezet vezetője

nemzetiségi

önkományatok
működtetés fęltételeinek

biaosítása

12202
Hivatali a.lka.lmzottak foglalkoaatĺásával

összeffiggó kiadások
Jeryzői Kabinet

Sremélyügyi lĺoda
livatal foglalkoáatottainak

béTe, juttat6ai

mfeteńą hůség|utaloÍĄ jutalom'

salcnai továbbépzés'

konferencią sakértöi,
tmácudói, egyéb külső

mesbízási díiak

t2f03 KtizteÍület-feliiryel el

KözteÍület-felüryeleti
Ügyosztály' Személyĺigyi IÍodą
Belsö EllátIási Iĺodą Gudtági

szwqętyęzętőię

felĺryeleti feladatok,

kerékbilincselés, ĺoncsautó
elszállítás

cafaterią hűségjutalom, jutalom

iiiuł;,,:l ł,,,.u ;,5ffiĺiÍ-!ĺffi#l.1'ffi|,.!' Ęi....;' 1... .. ;..'*Ę# '.Í:"' :il.i''ił"::''+iłl.1
: ;]1. :: :. ] .l: ":..li?"ĺ! '1 i'.ťĺ!:] -:] .a :

łé-Ę':;"i
iiíi*jjiIi.]

30100 u16
30101 ures

30 t02 ures

30 103 ures

30r04 uĺes

30 105 üres

jii0!'íł ,{,, ,i,1 . 
f...,i '; - j':i'' ]ł: -.'inin ł+:

40100
Jóxefvárosi Szociá|is szo|gáltató és

Gycmekió|éti Központ
4010t LÉLEKH i'a' LÉLEK PRoGRAM felađaĺ

40102-0r Guduági szerveret és Kłi4onti tányítás

központi irrĺnlta,
péuiiryi. gzdmági
feladatot Napĺďoĺgó

igyesített óvodą va.lminĺ
z Eryesitett Bölcsődék

péviigyi-gudasźlEi
feladatainak ellátĺása

cafetoią hriség|utaloÍĄ jutaloÍĄ
jogwbĺĺLty alapjrán nem

kötelezóen előírt juttatásot

költség€k átvá!lalila

40t02-02 Család és Gyemekjóléti KözPont
csal ádsegítés'

rdósságkezelési tmácsadá:

cďeterią hűségiutalom, jutalom,
jogsabály alapján nem

kötelezöen elöírt juttatásoŁ

költségek átvIłualása

€€



Józsefvárosi onkormányzat
20,ĺ 7. éVi költsé9Vetésének

címrendje

ľcnde|c{

l. mc||ék|eĺ

Cím
és alcím

Mcgnevezés
Szen'ezeti egységhez tařtozás

meghatározása
Kłiŕclcző fe|adatok

nreghatározása
onként Yá|lalt fe|ádatok

meghatározása

ÁIlamigazgatási
feladatok

meghatározása

40102-03 Egyéb szociá|is szolgáltatás hátra|ékkezelés

intenzív családmegtattó

szo|gákatás' krízislakĺások
miiködtetése, migrációs

feladatok, Magdolna Negyed
projektes feladatok fenntaltása

20 l6'december 3 l.ig, cafeteńą
jutaloln, híiségiutalom,
jogsabáty alapján nem

kötelezően előírt juttatások,

költségek átvállalása

40t03 Család és Gyennekjóléti Szolgálat
családi és gyemekjóléti

szolgáltatások

cafeterią hűségjutalom'
jutalom jogsubáĺy alapján nem

kötetezóen előírt juttatásoŁ

kö|tségek áwállalása

40 104-01 szociáIis étkęztetés étkeztetés, népkonyha

hétvégi étkeztetés, €feteńą
húsé&iutalom, jutaloĺn.jogsabaly

alapján nem kötelezően előírt

iuttatlások' költségek átválalása

40t04-02 Hári segítségnyujtás hui segítségnyújtás

cafeteńą hűségĺutalom'jutalom,

fodĺász' pediktir, gyógymasszó1
gyógytoma.iogsab źny alapjźn

nem kötelęzóen elóírt juttatások,

költséPek átvállalása

40 105 Nappali Ellátro

idöskoruak,
szenvedélybeteget

fogyatékos személyek,
pszichiátriai betegek

nappali eltátása

cafeteńą
híĺsé&j uta|orĄiuta.loĘogsabály

alapján nem kötelezóen elöírt
juttat6ot költségek áwállalása

40t06 Idosek Atrneneti otthona / Gondozóház

idősek átĺneneti

elhelyezése, állmilag nem

firmszfuozott
á|Iáśhelvełke| ewĺitr

afetĺią hűség|utalom'
jutalom jogsabrály alapján nem

kötelezóen elóírt juttatásot

költsések átváĺlalása

4010't Jelzőrendszeres házi seg'ĺtsémYűit6 telies feladat

40 108 Gyemekek Átrneneti Otthona

grymekek áüneneti

otthont nyujtó e|látás,

älmilag nem

finilszĺÍozott
álláshclvekkel ewiitt

cafetaią hűségjutalom,
jutalom jogsubáĺy alapján nem

kötelezien előírt juttatásoŁ

költségek átváual$a

40 109
oktatásĹnevelési intéményekben

étkeztetés biztosítása

gyemekétkeaetés'
munkahelyi étkeztetés

mfeteĺią híĺségiutalom, jutalom,
jogsabláIy alapján nem

kötelezöen elóírt juttatásoŁ

költséEek átvállalása

40r00-02 Jóreefvárosi Egyesĺtett Bii|csődék
kisgyemekek

napközbeni ellátása

cďeteńą hűségiutďorn' Biztos
Kezdet Gyerekháuk ProgTarĄ
időszakosg7emekfelĺig.yelet

otthoni ryemekgonodzís,hétvégi
játszóhIáĄogsabály alapján nem

kötetezőil elóírt juttatásoŁ

költségek átvállalása

. EaźszśźĹ;úżvi Intéżjiźavek : ': 
', .': a.*-- ri:.ri.1.. .,-.i. ..'..i |':i:i:.ł;::älff. :..'.''Ťä.:i::/- ..':':' :' ]
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JózsefváÍosi onkormányzat
201 7' éVi kö|tségvetésének

cĺmrendje

Íende|et
l. nlel|ék|€t

Cím
és alcím Megnevezés

Szcrvezeti egységh ez tartozás
mesha(ározása

Köte|ező feladatok
meghatározása

Onként vá|la|t fcladatok
meghatározása

Á|lamigazgatási
feIadaŕok

mcghatározása

s0100
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi

Kłizpont
alapellátás,

szakĺendeI és

cafeteńą hűségiutalotn,

önkományati foglalkozáseii,
házioľosok rezsiköltség

tánogatásaJogsabály alapján

nem köte|ezóen e|őírt juttatások'

kö|tséĺ]ek átvállalása

,0000 ' ú16 :

v)qa! . ohwźs4vidai ncvżIa
:.?2000 I ń tihni én i e k mű i ô d iea a é

72 100 Ovodai nevelés

7ft0r ures
'12102 üTes

103 ĺires
00-04 uTes

00-0s üres

72 00-06 ures

72 00-07 üres
'12 00-08 uÍes
'72 00-09 üres
'12 00-10 ures

72 00-t I ures

00-12 üÍes

00-t 3 üres

72 00-14 üres
'72 00-ls üTes

72 00-16 utęs

7f100-17
Jóreefvárosi Naprafořgó Egycített

óvoda

óvodai nevelés' szakmai és

kisegítök áIláshelye'
állmilag nem

finilszírozott
álláshelyekkel egyiitt

cďateńą hűsé&iutalom,
jutalom jogsabrá,ly alapján nem

ktitelezően előírt juttatĺások,

költségek átváĺlalása

ł:80i0i.:.:I
,i',.,-til,, ,liil

r:i-l ..i ......::l.l.i..i jł
80100 üres

80101 ures

80r02 üÍes

80103 ures

80104 üÍes

80105 utes

80t06 üres

80 107 üres

80 108 üÍes

80109 uÍes
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20l 7. évi kő|tségvetés bevételi és kiadási e|őirányzatai címľendenként rendelet
2. mel|ék|ct

eFt-ban

ciMRENDENKÉNT N,'IND osszEsEN

Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

nlűködćsi @|ú Yiss7źléńtcndô lámogalások. kólcsönók

olűködćsi @|ú |ámosalások beľótelci állÜĺIáádáson belülről

hc|)i önliomán) atok á|k|ános működćséhez és ágaati

ćíćkcsitćsc ćs mcgszűnlctésćhcz kaPso|ódó bc\éĺclek

ebből : fe|halmozási @lú \'isszaóńlcndó tlĺmogatásot köl6önöl

lrán}ĺtósreni támogaláskćnt fol}'ósilott ĺámoBalás Íielćsi száDlán

cím inkoÍnl:inýati fcladt(ok

il

ł\ĺ
'a9



Osszescn 20l 7. é1'i kö|tségvetés bevéte|i és kiadási e|őiľányzatai címrendenként rendelet
2. me||ékIet

eFt-ban

CIMRENDENKENT N,IIND OSSZESEN

Kiem€|t e|őirányzat/ rovat nrcgnevezése

nüködćsi @Iú \'issfálćńtcndô támo8atások. kö|csönök

m|]tiödési @lú Émogalások bcťćlelci áIIanháađáson bclülr6l

hclyi óÍ'liomán}Ztok á|lalános nűködésćhcu és ágaäĺi

fc|halmozisi @lú Yissäĺćńtcndő támogatásot kö|6ónök

Rćsusedćsck ćíćkcsitésc ós nlcgs7.űntc(éséhcz kapcsolodó bcvételek

ebbó| : fclha|mo7źsi elú \issätćritmdö |ámoga|ások, kö|csönöľ

rcni Émogaláskćnt folyósitoí tánogatás firclćsi szimlán

IłányílósEni támogaĺáskénl Íol)'ósitoĺl liámo8atás fi4Esi számlán

cím 0nkořmánt7í{i Íc|ildrto|.
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