
ffiffi€ffie'wrŠ#ffiffi€#N
21,(

Budapest Józsefváľosi onkoľmányzat
Képviselő-testülete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté po|gármester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja: 2017 . szeptembeľ 7. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a f0I7. évi költségvetésről sző|ó 36lf0l6. (XII.21.) önkormányzati rendelet
módosítására

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a rendelet és a határozat elfogadásához minősített
szav azattöbb s é g s zii ks é ge s.

Elorpszĺľo SZERVEZETI pcYsÉc: PÉNzÜcyl ÜcyoszrÁly 'r--i ą*_t
KÉszÍrpľrp (ÜcvINľÉzo NEvE): MorNÁn ANreLNÉ, BózsoxÉ KovÁcs Évł
PÉNzÜcyI ppopzpľprIcÉľvpI-/NpIr'ĺ lcÉNyBĺ-,lcazoLÁs: : .u-'.é' *-a'cJ ąl.n ^.r'

JoclroNrRoLL: bú.vŁ'
BpľpRĺpszrÉsRp aLrĺtpĺes :

DeNeoe-fuNĺÁN Eobra
lp,cyzo

Váľosgazdálkodási és Pénziigyĺ Bizottság: x
Embeľi Erőforľás Bizottság: X

Határozati javas|at a bjzottság számára: A Váľosgazdálkodási és Pénztiryi Bizottság / Emberi
Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-testĺiletnek az előteľjesztés meg!árgya|ásźú, a rendelet
terv ezet és a határ o zati i avas I at e l fo gadás át.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. TényáIlás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

Azá||amháztartásrő| sző|ő2011. évi CXCV' törvény 34. $-a a|apján

''34. s (i) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáróI, a kiadási e|őirányzatok kozötti átcsoportosításról a (f) és (3) bekezdésben
me ghatár ozott kivétellel a képvi sel ő-testü let dont.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetové teheti a helyi
önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási e|őirányzatok közötti
átcsoportosítást.

(3) A helyi onkormányzati koltségvetési szerv bevételi e|őirányzatai és kiadási e|oirźnyzatai a
Kormány rendeletében meghatározott esetben a he|yi önkormányzati költségvetési szerv saját
hatáskörében módosíthatőak, a kiadási e|oirányzatok egymás kozött átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti e|őirálnyzat-módosítás, e|oirányzat-
átcsoportosítás áBlezetéseként - az e|ső negyedév kivételével - negyedévenként, a dontése szerinti
időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig' december
31-i hatá|lyal módosítja a koltségvetési rende|etét. Ha év közben az országgyúlés - a helyi
onkormányzatot érintő módon - a 14. $ (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások,9
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költségvetési kiadási e|óirányzataitzáro|ja, azokat csokkenti, torli, az intézkedés kihirdetését követően
haladéktalanuI a képvise|ő-testü|et elé kell terjeszteni a költségvetési ľende|et módosítását.''

A f017. évi koltségvetéséről sző|ő 3612016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet az a|ábbi képviselo-
testtileti dontések, átruházott hatáskorben lrozott nródosítások, gazdasági események, tálnogatások
miatt indokolt módosítani.

Képviselő-testüIeti dtintések ktiltségvetési rendeleten való átvezetése

1./ A Képviselő-testület a11012017. (V'1l.) számú hatźlrozatában költségvetés módosítással egyÜtt a
TER-KOZ'' B'' j el ű p á|y ázattal kapcso latos dontéseket hozott.

2.l ÄKépviselő-testület a||3lf017. (V.11.) száműhatározatźtban költségvetés módosítással együtt a
Budapest VIII. kerüIet, Bródy S. u. 1 5 . számú ingatlan elidegenítésérol döntött.

3./ A Képviselő-testület a ||9lf017. (v.l1.) számú batározatźtban koltségvetés módosítással egyi.itt
több emléktábla elhelyezésérol és annak támogatásáról dontött.

4./ AKépviselő-testület a |f2/f0|7. (V.11.) számú határozatában költségvetés módosítással egyÍitt
dontött akozétkeďetéstvégző PENSIO Minőségi Kozétkęztetés Kft szolgáltatási díjának emeléséről.

5.i A Képviselő-testĺilet a If3ĺ20I7. (V.ll.) számú határozatában koltségvetés módosítással együtt
dontött a Családok Atmeneti otthonának kialakításáľól, a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermelĺjóléti Központ 2018. január l. napjától történő mrÍködtetéséről és az ahhoz szükséges
engedélyezett létszámokról.

6.l A Képviselő-testület a |43lf0l,1. (VI.08.) számű hatźrozatában költségvetési előirányzatok
átcsopoľtosításával együtt dontött a Jőzsefvźtros Közösségeiért Nonproťlt Zrt'-vel kapcsolatosan
(WIFI, ingatlancsere)

7.l A Képviselő-testület a I44lf0I7. (VI.08.) számű hatźlrozatában költségvetést éľintó döntéseket
hozott' költségvetés i e|oirźnyzatok átcsoportosításával együtt.

8./ A Képviselő-testület a 149lf0)'1. (VI.08.) számű határozatźtban költségvetési e|óirányzat
módosításával egyidejűleg döntott a Budapest VIII kerület, Kĺúdy Gyula u.3. szám alatti ĺires nem
lakás céljára szolgá|ó helyiség béľbeadásáról.

9.l A Képviselő-testtilet a |58l20I7. (VI.08.) számű határozatában költségvetési e|óirányzat
átcsoportosítźsáva| egyidejűleg döntott a Fazekas Mihály okÍatási, Kulturális és Sport Alapítvány
p énzb e l i támo gatás ár őI.

10./ A Képviselő-testület a I59/f0I1. (vI.08.) számű határozatában költségvetés és engedélyezett
létszámmódosítással eryiitt azindíthatô óvodai csoportok számźtrő| dönt<itt.

|1.l A Képviselő-testület a I6Ilf0I7. (VI.08.) számű határozatta| koltségvetési előiľányzatok
átcsoportosításával egyidejűleg döntött a 2017. évi sport, civil' egyházi szervezetek és nemzetiségi
onkoľmányz atok ptúy ázatainak elbírálásáról és támogatásokľól.

Polgáľmesteľi és intézményvezetői átruházott hatásköľben végrehajtott előiľányzat módosítások
a20t7. évĺ költségvetésľől szőlő 36ĺ20t6. ( xII.21.) łinkormányzati ľendelet 22. s' 24. $

. felhatalmazäśa a|,apjáln, mely egyben aż.átľuházott hatásköľben h.ózott döntésekľől töľténő 
..

beszámolási ktitelezettség teljesítését is jelenti.

1./ Polgdrmesteri ltatdskörben jóvdhagyott módosítdsok, dtcsoportosítdsok



A 36ĺ2014. (XI.06.) onkonnányzati ľende|etben (SZMSZ) előín po|gármesteri döntések nyilvántaftó
rendszerében' ezen be|u| aze|óirányzat niódosítás menüben a2.311azonosító számigrogzített és nlég
a kö|tségvetési rendę|eten át nem Yezete|t átcsopoftosítások a következok.

1.|./ Az tnkormányzatkiadás 11605 cím onként vá||a|t feladaton belül az EUB II. ,,TÉR-KOZ A''
Projekt dologi e|őirányzatáról - közbeszerzési díj - 2'351 ,5 e Ft-ot, a beruházási e\óirányzaton belül a
köZtér kialakítás e\őirányzatárő| f '24"],9 e Ft-ot átcsoportosít a dologi - kommunikźrciő - e|óirányzatára
1.605,Ą e Ft-ot, városmaľketingre 1.000,0 e Ft-ot, JóHíR CAPE közössógi ku|tuľális programra
2.000,0 e Ft-ot.

|.2.l Az Önkoľmányzatkjadás 1ll07-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék - kĺĺtelezo feladat - e|őirányzatárő| 7.294,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 160l cím - onként
vállalt feladat - beruházási, ezen belül a Polgármesteri Hivatal ÜryfélszolgáIat kialakításának
tervezés i eloir źny zatár a ki egészítés címén.

t.3.l Az onkoľmányzatkiadás 1l107-0l cím műkodési cél és általános tartalékon beliil Sántha Péterné
alpolgármesteri saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat - e|őirźĺnyzatáról 300,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1l05 cím - önként vállalt feladat - miĺködési célú támogatts tú|amhánartáson
kívülre előirányzatára az Antológia Kiadó és Nyomda Kft.-n keresztĹil Faragó Laura: ,,A Magyar
Népballada és a Biblia'' című könyvének megjelenési költségeinek támogatása címén.

Í.4./ Azonkormányzatkiadás 11l07-0l cím működési cél és általános tartalékon belü| Sántha Pétemé
alpolgármesteri saját keret céltartalék _ önként válla|t feladat - előirányzatźrő| 350,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím - önként vállalt feladat _ működési célú támogatás źů|amháńaľtáson
kívtilre eloirányzatára az Épitésügyi Tájékoztatási Központ Kft--n keresĺüi dr. Szikra Éva ,,A
budapesti Füvészkert'' című könyv ki adási kö ltségeinek tźlmo gatása címén.

1.5.l Az onkormány zatkiadźs 1 l 1 07-0 1 cím működési cél és általános tartalékon beltil Sántha Péterné
alpolgármesteri saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat - e|őirányzatáról 300,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím _ önként vá||a|t feladat - műkĺjdési célú támogatás á||amháztartáson
kívülre e|őirányzatttra a Sztereo Kereskedelmi Kft.-n keresztül a XtV. Református Zenei Fesztivá|
keľetében fellépő kórusok, mĺĺvészek utazási, étkezési, szźi|ás költségeire, fellépési díjaira, valamint
bérleti (busz, szék, pad, napernyő, hangtechnika) d(jak támogatása címén.

1.6./ Az tnkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|ék - kötelező feladat _ e|óirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11706-02 cím _
önként vállalt feladat - dologi e|őirányzatára.

Indoklás: Budapest Józsefuáľosi onkormányzat f0|7. február 8.-án támogatási kérelemmel foľdult az
Emberi Eróforrások Minisztériumához a Józsefvárosi Köz<jsségeiért Zrt.-ve| egyeztetett kulturális
programok megvalósításának céljából. Balog Zo|tán miniszter fu f0I7. március 16-án kelt vźiaszában
tájékoztaÍta az onkormányzatot, hogy a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretébol 1.500,0 e Ft-tal
tźtmogatja. A támogatási osszeg leutalása a programok megvalósításához sztikséges
kötelezettségvá||a|ás után várható, a megvalósítás érdekében a fedezet biztosítása szükséges. A
támo gatás j ó v áir ása utźln az általános tartalék vis szapótlása indokolt.

|.7./ Az onkoľmányzatkiadźs 11107-0i cím, míĺkodési cél és általános taľtalékon beltil Sántha
Péterné alpolgármester saját keret, miĺködési céltartalék - onként vállalt feladat - e|őirźnyzatárő|
180,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás I|20I cím _ önként vá||a|t feladat - személyi juttatás
e|őirź+nyzatára 66,0.e Ft, munkaądót teľhelő jáľulékaira 28,8 e Ft, dologi kiadásra 85,2 e Ft-ot a
Napľaforgó Egyesített ovoda Százszorszép Tagóvodája fennźt||ásának 50. jubileuma alkalmából
szervezeÍt iinnepség reprezentációs kiadása és dekoráció költségei címén.

1,8.l Azonkormányzat kiadás 1 1601 cím - önként vá||a|tfeladat - kiadás felújítási e|őirźnyzaton belül
a Dobozi u'- Népszínház u.- Fiumei űt, aremiz mellett a Baross utcáig szakasz e|őirányzatárő|2.700,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás |1602 cím _ önként vállalt feladat _ dologi e|őirányzatára aLujza u' |5.
p adl ás fe lj ár ő áta|akítása c ímén.
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1'.9.l Az onkormányzat kiadás 11805 cím működési célú támogatás á||alnhánaftáson kívtilre önként
vál|alt feladat e|őirányzatáro| 3.520,2 e Ft-ot átcsoportosít a 11805 cím működési célú támogatás
á||amhánartásori kívülľe kötelező feladat e|oirányzaÍára ez év máľcius és április hónapban módosított
ko mp enzác i ó m i att az ir ány itźsi ko ltsé gfe| os ztás v áltozás a c ímén.

1,.10.l Äz onkonnányzatkiadás 11705 cím - önként válla|t feladat - felhalmozási célú támogatás
államháztartáson kívtilre előirĺnyzatźtn beliil a társashźzak falszigctclćsc és tűzfalfestése
e|őlrányzatáról 5.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít atársasházakrészére ''Világos kapualjak'' pá|yázat vissza
nem téľítend ő tám o gatás e\óir ány zatár a.

1.||. lAz onkormányzat kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belti| Sántha
Péterné alpolgármesteľi saját keret céltaľtalék - onként váIlalt feladat - e|őirttnyzatáróI 300,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l l 1 0 1 cím - ĺjnként vźńla|t feladat _ dologi e|őirányzatára a Bársony István író
életéről szóló kotetbol 50 db példány beszerzése címén, mely kerületi intézményeknek került átadásra.

|.12.l Az onkormányzat kiadás 1l107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék _ onként vállalt feladat _ előirányzatárőÍ 6,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11101 cím - önként vállalt feladat _ dologi e|őirttnyzatára a Szenior - Rapid -
Józsefuárosi sakkverseny kupáinak, érmeinek beszerzése céljából.

!.t3.l Az onkormányzat kjadás 11107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteľi saját keret céltartalék _ önként váIlalt feladat - e|oirányzatáról 50,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1105 cím - ĺjnként vállalt feladat - működési célú támogatźs á||amháztartáson
belülre előirźnyzatára a Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztĹil a Losonci Téri Általános Iskola
szeptembeľ f3-ai IY. Józsefuárosi Sakk Kupa korosztályos rapidversenyének, díjainak koltségei
támogatása címén.

1.|4./ Az onkormányzat kiadás 11l07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltaľtalék - önként vállalt feladat - e|őirányzatáról 100,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás l1l05 cím - önként vállalt feladat - műkodési célú támogatás á||amhánaftáson
kívülre e|őirźnyzatára a Transylvania Caľitas országos Egyesület kárpźtta|jai ryermekek agárdi
Íáb or oztatása kö ltsé ge i nek támo gatás a c ímén.

|,15.l Az onkormányzatkjadás l1107-01 cím működési céI és általános tartalékon beltil Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - e|őirátnyzatáról 150,0 e Ft-ot
átcsopoftosít a kiadás 11105 cím - onként vállalt feladat - miĺködési célú támogatés źi|amháztaľtáson
kívĺilre e|őirányzatźtra a Magyar Cserkészszövetségen keresztül az Iz|andon megrendezésre kerülő
Vándorcserk ész Y i|ágta|tikoző részvételi köItségeinek támogatása címén.

|.t6.l Az onkormányzatkiadás 1i107-01 cím mĺĺködési cél és általános tartalékon beliil Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt fe|adat - e|őirányzatáľól 150,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _ műk<jdési célú trámogatás á||amhánaľtáson
kívülre e|óirányzattlra az 1956 Maryar Nemzetőrség Egyesület működési feladatainak és
rendez:l ényei költséginek támogatása címén.

1.|7.l Az onkormányzatkiadás l1107-0t cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|ék _ kĺjtelezo feladat _ e|őirányzatáról 10.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím
beruházási _ önként vál|alt feladat - e|őirányzatára a trianoni emlékmű teľvezésének pźt|yázati kiírása

. címén.

t.t8./ Az onkormányzatkiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat - beruházási e|őirányzatán beliil a
Gutenberg tér 3' fsz' rendőrségi kontaktpont kialakítás előirányz'atáról 200,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
Népszínház u. 38. fsz. rendőrségi kontaktpont kialakítás, berendezések, felszerelések e|őirányzatára.

|.!9./ Az onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a
polgármesteľi saját keret céltartalék _ önként vállalt feladat - eloirányzatáľól 1.000,0 e Ft-ot
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átcsopoftosít a kiadás 1 1 105 cím - önkéllt válIalt feladat _ működési célri támogatás á||amháztaftáson
kívülre e|őirányzatára a TIT Kossuth K|ub Egyesti|et VII. Tudományfesńivá| szervezésének
támogatása címén.

1.20.l Az onkonnányzat kiadás l1805 cíln műkodési célú támogatás államhźĺúartáson kívĹi|re
kotelezo feladat elóirányzatáľól l.040,5 e Ft-ot átcsoportosít a 1l805 cíln műkodési célú támogatás
á||amháńartás o n k ív ii l ľe önk én t váI l a| t fę | adat e| ő ir ány zatár a.

Indoklás: a Józsefváros Közösségeiét Nonpľoťlt Zrt. közszolgá|tatásj szerződés keretében ellátandó
feladatok kompenzációs cisszege módosult, ezért az irányítási költség felosztás vá,ltozott az onként
vállalt és a kötelező feladatok között'

I.2|,.l Az tnkormányzaÍ' kiadźts 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret céltartalék - önként vállalt feladat - e|őirźnyzatáról 98,087 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1ll0l cím - onként vállalt feladat - a személyi juttatás reprezentáciő
előirányzatára65,4 e Ft-ot, a munkaadótterhelőjárulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatára
32,68,I e Ft-ot (EHo f1,013 e Ft, SZJA |7,674 e Ft) kínai delegáció részére 6 db arany kép
díszdobozban történő beszerzése céljából.

|.ff .l Az onkormányzatkiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül Egry Attila
alpolgármesteri saját keret céltartalék _ ĺjnként vállalt feladat - eloirányzatárő\ 150,0 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11105 cím - önként vállalt feladat - működési céhi támogatás ti|amhźztartáson
kívülre e|oirányzatźtra a Magyar Asszonyok Éľdekszovetség konferenciája költségeinek támogatása
címén.

t.23.l Az Önkormányzatkiadás 11105 cím - önként vállalt feladat _beruházási e|őirányzatán belĺ'il a
Katasztrőfavédelem beruházási e|őirányzatárő| 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési célú
támogatás á||amháztartáson belülre e|őirányzatźra 400,0 e Ft-ot, a felhalmozási célú támogatás
tů|amhtlnartáson belülľe e|őirányzatáľa 900,0 e Ft-ot a VIII. kerület Hivatásos Tiizo|tő Parancsnokság
meghatźtrozott célú pénzbeli támogatás nyujtásáról szóló adományozási szerződés alapján.

1'.24./ Az tnkormányzatkiadás 11t07-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tarta|ék - kotelező feladat _ e|őirányzatárő|2.025,650 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11404-01 cím -
kötelező feladat dologi/kaľbantartás előiľányzatára, kamerák tápe||źúásának biztosítása érdekében.

t.25./ Az Önkormányzatkiadás 11l07-01 cím működési cél és általános tartalékon belĺ'il az általános
tartalék _ kötelező feladat - e|óirányzatáról 7.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l601 cím _ önként
vállalt feladat - beruházási előirányzatán belül az addiktológai gondoző kia|akitásához szükséges
magántulajdonban lévő helyiség megvásárlása címén.

1'.26.l Az Önkormányzatkiadás 11603 cím - onként vállalt feladat - felújítási e|óirányzatźnak tartalék
etőkányzatárő| 3.920,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi e|oirányzatára a Szigony u.33lA épület
füldszint 7. szäm a|atti, 27 négyzetméter terĹiletű lakásbéľleti jogviszony megszüntetése miatti peren
kívtil i me gál lapodás alapj án kártérítés címén.

1.27 ./ Az tnkoľmány zat kiadás l 1 l 07-0 1 cím működési cél és általános taľtalékon belül az általános
tarta|ék _ kötelező feladat _ e|óirányzatáról 5.000'0 e Ft-ot átcsoportosít a 11705 cím - önként vállalt
feladat - fęlhalmozási célú támogatás á||amháztartźlson kívülre e|őirányzatáľa a ,,Világos kapualjak''
,pá|yázat kiegészÍtése címén.a társashźuakrészére vissza'nem térítendő támogatás e|ýirányzatźlra.

1.28.l Az tnkormányzat kiadás 11601-03 cím - kcjtelező feladat - működési célú támogatás
á||amhánartáson kívülre e|őirányzatárő| 8'4]9,] e Ft-ot átcsoportosít az * önként vállalt feladat -
működési célú támogatás á||amhánańáson kívülre e|őirttnyzatára 6.010,9 e Ft-ot, afe|ha|mozási célú
támogatásá||amhánartásonkívĹilree|óirźtnyzatttra2.468,8eFt-ot.
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Indoklás: a Józsefiĺáľosi Gazdálkodási Központ ZrÍ. a településüzemeItetés közszolgá|tatási
szeľzodésen be|ĺil a koztisztasági fe|adatokra biztosított kompenzáció osszegéll belĺiI kéft
átcsopońosítáSt a kotelező és az önként vá|la|t fe|adatok között, a nyári időszakbarr a közteľtjletek
tisztántalÍása és hűtése (elsősorban a jźrdák) érdekében. Ezért a meglévokön felül 4 db nagynyomású
viztisńítő beszeľzése és annak miĺködtetése szükséges.

I.29 .l Az onkoľmány zat kiadás l l 1 07-0 1 cím működési cél és általános tartalékon belül az általános
tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatárő| 163,55 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 l601 cím _ önként
vállalt feladat - működési célú támogatás államháńartźson kívülľe e|őirányzatára a Józsefuárosi
Gazdálkodási Központ Zrt. aDankő utcai telephelyére a meglévo klíma felszerelése érdekébęn.

1.30.l Az Önkormányzat kiadás ||602 cím - kotelező feladat - dologi/karbantartások, ľendkívüli
karbantartások előirányzatárő| |.83f,3 e Ft-ot átcsoportosít a 1I60f cím - önként vállalt feladat -
felújítási e|őirźtnyzatán belül a Bródy S. u. 19' III./I9. szám a|attl háziorvosi lakás felújítási
e|őir ány zatänak kie gészítése címén.

1.3I./ Az tnkormányzatkiadás 11l07-01 cím működési cél és á|talános tartalékon beltil az álta|ános
tartalék _ kötelezo feladat - e|őirányzatárő| 5.f61,36 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l1601 cím - önként
vállalt feladat _ felújítáSi e|őirćnyzatán belül az Aurőra u. - Déri Miksa u.- Fecske u' sarkán lévő
játszőtér ttĺzfal felújítása és festése címén.

I.3f./ a) Az Önkormányzat kiadás 1i601 cím _ onként vá||a|tfeladat - beruházási e|óirányzatán belül
a Családok Atmeneti otthona tervezésével kapcsolatos feladatok 10.160'0 e Ft előirányzatát
átcsoportosítjaugyanezen cím - kötelező feladat - beruházási e|őirányzatára'
b,) ĺz onkormányzatkiadás 11601 cím - kötelező feladat _ beľuházási e|őirányzatán belül a Családok
Atmeneti otthona tervezésével kapcsolatos feladatok e|oirányzatáról 80,0 e Ft-ot átcsoportosít a
beruházási e|őirźtnyzaton beltil a Családok Atmenti otthona kialakítás e|őirányzatźtra kiegészítés
címén.

l.33./ Az tnkormányzatkiadás 11l07-01 cím működési cél és általános tartalékon beliil az általános
tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatźlrő| 4.967,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás l l601 cím - önként
vállalt feladat _ felújítási e|óirányzatźtn belül a Tömő u.- Leonardo da Vinci u.- Balassa u. közötti
szakaszútfelújításe|oirányzatárakiegészítéscímén.
1.34.ĺ Az tnkormányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cél és általános taľtalékon beltil az általános
tarta|ék _ kotelező feladat - e|óirányzatárő| 832,9 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím - kötelező
feladat_ beruházásie|őirányzatán belül azOrczy út 31. és a Mikszáth Kálmán tér 4. szám alatti orvosi
ľendelő klíma kiép ítése elő irány zatár a kie gészítés címén.

1.35.ĺ Az Önkormányzatkiadás 11601 cím dologi e|oirányzaton belül a Tolnai L. u.7-9. óvoda
játszóudvar alatti terület ultrahangos vizsgtůata, fe|tźlrása, tömedékelése bonyolítással egytitt _
kötelező feladat _ e|őirányzatáról 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a l1601 cimberuházási e|őirányzatán
belül az Auróra u. - Déry M. u. - Fecske u. sarkán játszőtér kivitelezése - önként vá||a|t feladat -
e|őirányzatára a Fecske u.21. szám alatti épület ingatlanelhatárolása címén.

|.36' lAz Önkormányzat kiadás 11l07-o1 cím miĺk<idési cél és általános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármester sajźú. keret céltartalék - önként vállalt feladat _ e|őirányzatárő| 50,4 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 1ll01 cím _ önként vźi|a|t feladat _ dologi e|őirányzatára a IV. országos
Egyéni Rapid Sakkbajnokságra3 fő józsefuárosi lakos benevezési díja címén.

1'.37./ Azonkormány zatkiadás I||Of cím - önként vállalt feladat _ kiadás szemé|yi juttatáson beltil a
reprezentźrciő e|őirányzatáról 1.000,0 e Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźýtlru|ási
adó előirányzaÍárő| 44|,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi e|őirányzatźtra (előzetesen felszámított
áfa400,0 e Ft, szolgáltatás 100,0 e Ft, egyéb kiadás 720,0 e Ft, kiktildetés 82l,0 e Ft) a nemzetkozi
kapcsolatok éves tervezett e|őirźtnyzatai közötti átcsopoľtosítások címén.
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|.38.l Az Önkoľmányzatkiadás 11107-01 cím műkodési cé| és álta|ános taftalékon belül a Sántha
Péterné saját keret céltalta|ék - önként vál|alt feladat - e|őirányzatáról 50,0 e Ft-ot átcsopoftosít a
kiadás 11105 cím - onként vá|lalt feladat - működési céIú tálnogatás á||amháztartáson kívü|re
e|óirányzatára a Vaskar Eryesĺilet a Szkandeľ Világbajnokságon való részvéte|hez táplálék kiegészitő,
é|eIm iszer támogatása címén.

2./ KöItségvetési szervek vezetői dltal jóvdhagyott módosítások, átcsopoľtosítdsok

2.I./ P o|gármesteľi Hivatal jegyzói hatáskör

- A Polgármesteri Hivatal bevételi 1f202 cím működési finanszírozási bevételen belül az
irányitőszervi támogatásként kiutalt támogatás fizetési számlán történő jóváírása - kötelező feladat -
e|óirányzatárő| 768,35 e Ft-ot átcsopoľtosít a míiködési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítószervi
támogatásként kiutalt támogatás fizetési szám|án torténó jőváirása - önként vállalt feladat -
e|őirányzatára.
- A Polgármesteľi Hivatal kiadás 1ff02 cím - kötelező feladat _ személyi juttatás /torvényi
illetmények e|őirányzatźtrő| 629,795 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájfulilási
adó előirányzatárő| 138,555 e Ft-ot átcsopoľtosít a 12202 cím _ cjnként vállalt feladat _ személyi
juttatás e|őirányzatára a Polgármesteri Hivatal és onkormányzati intézmények munkatársai számára
Turay [da Színház előadására szinházjegy beszerzése címén.

ęhhez kapcsolódó polgármesteľi hatáskörű átcsoportosítás

- Az onkormányzat kiadás l t 108-02 cím működési ťlnanszirozási kiadáson beltiĺ az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása _ kötelező feladat - e|őirtnyzatárő| 168,35
e Ft-ot átcsopoľtosít a műkodési ťlnanszírozźlsi kiadáson belül az irányítószervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - önként vállalt feladat - e|őirányzatára.

2.2. / Szent Kozma Egészségügyi Központ koltségvetési szerv vezetói hatáskör

- A Szent Kozma Egészségügyi Központ kiadás 50100 cím - kötelező feladat _ személyi
juttatás, ezen belĺ'il a törvényi illetmények e|őirányzatáról 1.280'0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 50100
cím _ önként vállalt feladat - a személyi juttatás/céljuttatás e|oirźnyzatára 800,0 e Ft-ot, a jubileumi
jutalom e|őirányzattra 480,0 e Ft-ot'

- A Szent Kozma Egészségügyi Központ kiadás 50100 cím - kötelező feladat _ a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó eloirányzatáró| f8|,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás
50100 cím - önként vállalt feladat _ a munkaadót terhelő iárulékok és szociális hozzáiárulási adő
e|őirányzatára.

Egyéb gazdasági események miatti, és a kłiltségvetési szeľvekvezetői, önkoľmányzati vezetők
ál tal j avaso|t e|őir ány za t m ó d os ítás o k, v a I a m i nt előir ány zat ko ľre kció k

E fejezetben javasolt költségvetési módosítások indokai:
- központi kö ltségvetésb o| származó b evételek,
- intézmények saját műkodési bevételi többlete,
- éi|amhźntaľtás on b e lü lrő l é s k ívtil rő l átv ett p énzeszkö zök,
- jóváhagyott költségvetésen belüli átcsoportosítások,
- egyéb módosítások

1./ Az onkormányzat20I]. IV.-VII' hőra45.466,5 e Ft szociális ágazati összevont pótlékot fizetett ki
és kapott meg költségveÍési támogatásként.

A Képviselő-testület
- Az onkormányzat bevételi 11108-02 cím - kötelezo feladat _ működési célú támogatások

á||amhźtztartáson beltilrő| e|őirányzatát - helyi önkormányzatok miĺkodésének és ágazati feladatainak
támogatása - 45.466,5 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejiileg a kiadás 11108-02 cím mtĺködési
ťlnanszírozási kiadás e|őirźnyzatán beltil az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
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kiutalása - kötelező fe|adat - elóirál^ryzatźú 31 'ff1,2 e Ft-ta|, az irányítőszeľvi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása - önként vál|alt feladat - e|oirányzatát 8.239,3 e Ft-tal megemeli.
- A koltségvetési szervek működési finanszírozási bevéte|i e|őirányzatźln belĹil az irárryítőszervi

tálnogatásként folyósított támogatás ťlzetési számlál^l töfténő jőváirása és kiadás személyi juttatás és
munkaadót terhe|ő járulékok és szociális hozzźýáru|ási adó előiľányzatát 33.984,4 e Ft-tal megemeli'
melyet intézményenként, címrendenként és ezen belül kötelező és önként vállalt feladatonként
rész|ętezve az e|őterjesztés 1. mellék|ęte Íarta|mazza.

2.l Bérkompenzáciő címén 201.].III. - VI. hónapra 8.817,8 e Ft központi költségvetési támogatás
iIlette meg az tnkoľmányzatot.

A Képviselő-testtilet

- az tnkormányzat ||108-02 cím - kotelező fe|adat - bevételi helyi onkormányzatok általános
műkodéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó koltségvetési állami támogatások e|őirányzatát -
központi koltségvetési támogatások - 8.817,8 e Ft-tal és a kiadás ťlnanszirozási műköđési kiadások
e|őirányzatán belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása - kötelező feladat -
e|ólrányzatźú8.50f,] e Ft-tal, önként vállalt feladat e|őirányzatát775,6 e Ft-ta|, á||amigazgatási feladat
e|őirányzatát99,5 e Ft-tal megemeli bérkompenzáciő központi állami támogatása címén.
- a koltségvetési szervek bevételi és kiadási e|őirányzatźú - kötelező és önként vá||a|t, valamint
az á||amigazgatási feladat _ az eloterjesńés 2. mellékletében rész|etezettek alapján 8.817,8 e Ft-tal
megemeli.

3./ A f0|1. évi I.-II. negyedévi prémiumévekre az onkormányzat |.575,0 e Ft kiegészítő központi
köItségvetési támogatásban részesült a tényleges kifi zetést követően.

A Képviselő-testület
- aZ tnkormányzat bevételi l1108-02 cím miĺködési célú támogatás á||amháńartáson belülről
e|őirányzatát - helyi onkormányzatok általános műkodéséhez és ágazati fe|adataihoz kapcsolódó
költségvetésittmogatáslkiegészítő költségvetési támogatás' kotelező feladat, 1.575,0 e Ft-tal és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11108-02 cím - kötelező feladat - működési ťlnanszirozási kiadáson belul az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzattú |.575,0 e Ft-tal megemeli.
- a Polgármesteri Hivatal |f20f cim _ kötelező feladat - működési ťlnanszíroztlsi bevételen
belül az irányitőszęrvi támogatásként folyósított ttlmogatźts fizetési szám|án töľténő jőváirása
e|őirányzatźú I.575,0 e Ft-tal megemeli és kiadás személyi juttatás eloirányzatát 1.289,0 e Ft-tal,
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájźlru|ási adó előirányzatźi 286,0 e Ft-tal megemeli.

4./ Adósságcsökkentési támogatás _ helyi önkormányzatok működési kiegészítő tźtmogatás - címén
tnkormányzatunk részére 20|7 . január hónapban 96,93 e Ft került leutalásra' mellyel az bevételi és
kiadási e|óirányzat ęmelése megtöľtént. A MAK tévedésből az 55.953 Ft előleget is
e|óirtnyzatosította, melyről az onkormányzatnak lę kellett mondania és tévesen leutalt támogatást
visszafizetni.

A Képviselo-testület
- az onkormányzat ||303 cím _ kötelezo fe|adat - működési céIú támogatás á||amhánaftáson
belülről - helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó miĺködési
kiegészítő támogatás - e|őirányzatát és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása e(őirányzatát 55,953 e Ft-
tal törli.

5./ A 318/20|6. (x.f5.) Koľm. rendelet éľtelmében f017. január 1. napjától a bolcsődében
foglalkoztatott, középfokú végzettśéggel rendelkező kisgyeimeknevelők bölcsődei $otletuan
részesülnek. A 462/f0|7. (XII.Ż3.) Korm. ľendelet szabźůyozza a pótlékhoz nyújtott támogatást. A
2011. évi koltségvetésben a bölcsődénél önkormányzati saját forrásból tervezésre került a
jogszabályban meghatározott pótlék, így az intézménynél a költségvetési fedezet a kifizetéshez
biztosított. 2017 ' január - május hónapban történt kifizetés a|apjźtn járő támogatás összege 19.814,.ĺ86
e Ft, amivel javasolom az éita|ános mtĺködési tartalék megemelését.
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A Képviselő-testiilet
. az onkormanyzat bevéte|i 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás
źi|amháztartason belü|ĺő| e|őlĺányzatát - helyi önkoľmányzatok középfokú végzettséggel ľendelkező
kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka támogatás - e|óirźtnyzatát és kiadás 11107-0l cím mĺĺködési cél
és általános taľtalékon belül az általános taľtalék e|őirźnyzatát |9 '8|4,786 e Ft-tal megemeli.

6.ĺ A Jőzsefuárosi Gazdá|kodtlsi Központ Zrt, jelezte, hogy az alábbi 2017 , évtę tewezett feladatok
e|óir ány zatainźi szabad maľadvány keletkezik.

Ezęk a feladatok és az e|őlĺányzataik a kĺjvetkęzők:
- Asztalos S. u. (Kerepesi - Salgótarjáni u. köztjtti szakasz) tervezése: 3'500 e Ft,
- Dobozi u' (Népszínhźzu, _ Fiumei út, a Remíz mellett a Baross utcáig szakasz) teľvezése: 7.700 e

Ft,
- Tolnai 7-9, jźtszőadvar ultľahangos vizsgźůata és tĺjmedékelése: az 50'000 e Ftból legalább

20.000 e Ft megmarad,

Onkormányzati épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák üzemeltetése, kiépítése: a 37.800 e Ft-ból
29.260 e Ft megmarad.

A fęnti megtakarítĺás összesen 60.460 e Ft.
Javasolt a szabad maradványok átcsoponosítása a működési általĺános tarta|ék e|olrźtnyzatźra.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzatkiadás 11601 cím _ önként vállalt feladat _ felújítrísi e|ófuźnyzatán belĺil az
Asztalos S. u'-Kerepesi u.-Salgótarjáni utca szakasz felújítás teľvezése e|óirźnyzatźtról 3.500,0 e Ft-ot,
a Dobozi u. - Népszínhźnu, - Fiumei út, Remíz mellett a Baľoss lltca szakaszig teľvezési e|oirélĺyzatrő|
7,700,0 e Ft-ot a kiadás 11601 cím - kötelező feladat - dologi e|óirányzatźn belii| a Tolnai L. u, 7.9,
játszóudvaľ ultľahangos vizsgźúata, és tömedékelése előirányzatélrő| 20.000,0 e Ft-ot, átcsopoľtosít a
11107-01 cím műkĺjdési cél és általános taľtalékon belül az általrános tartalék - kötelező fe|adat _
elóirtnyzatźra.
- az Önkormányzat kiadás I|602 cím _ onként věi|a|t feladat - dologi e|őirányzatán bęlül az
önkoľmányzati épületek vagyonvédelmét szolgáló kamerák tizemeltetése, kiépítése e|óirényzatárő|
10.000,0 e Ft-ot, aberuhźrás előirźnyzatźrő| |9.260,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11 107-0t cím mĹĺködési
cél és általános taľtalékon belül az á|talános taľtalék - kötelező feladat _ előirányzatára.

7./ A Nemzetgazdasági Minisztérium a települési önkormányzatok szociális feladatainak eryéb
jogcím, ezen beltil is a természetbeni ellátások könyvelésére vonatkozóan állĺásfoglalást adott ki. Az
állásfoglalĺás éľtelmében a települési szociális támogatások kęľetében természetben nyújtott
támogatásokat (p|. tankönyv, tanszer, élelmiszerek, vásárolt élelmezés) nem az ellátottak pénzbe|i
juttatása ľovaton kęll tervezni és elszámolni. Az önkormĺányzat a telepĺilési szociális támogatások
keretében természętbeni juttatráskéĺt tźtboroztatási segéý és csomag formájában születési támogatást
nyújt, melyek előiľányzatainak átcsopoľtosítása ezért szükséges az e|lőtottak pénzbeli juttatrása

e|őir ány zatźról a dologi e|őir źtny zatr a,

A Képviselő-testiilet
- az. onkormányzat kiadźs 1t303 cím _ önként vźů|a|t feladat _ ellátottak pénzbeli juttatása
e|oirányzatěról 9'000,0 ę Ft-ot _ tátboroztatlási segély 5.000,0 e Ft, születési ajándék csomag 4.000,0 e
Ft _ átcsopoľtosít a dologi kiadások e|őirányzatźtra,

8./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtĺás ťlnanszirozása a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságfőigazgatójrának tájékoztatásaa|apjźn20|7 ' évben megváltozott' A működési trĺmogatás
egyik része egy fix <lsszegű alaptámogatás, másik tésze je|zokészülékenként teljesítménytámogatás.
Az a|aptźmogatás összege 500,0 e Ft/év, készülékenként a teljesítmény tátmogatása f4,6 e Ft/év. A
támogatással eI kell számollli'
A tá,;mogatźts az onkormźnyzat 2017. évi köItségvetésében a f016, évi gyakorlat és összege szeľint
került megtervezésre 1'788,0 e Ft-ban működési bevételként (20|6. évben késztilékenként szźm|źuni
kellett). A 2017' évi támogatás összege 1.803,8 e Ft, mely l5,8 e Ft-tal több, mint amennyi a



kö|tségvetésben tervezésľe kerü|t. A Józsefváľosi Szociá|is és Gyennekvédelmi SzoIgá|at
kö|tségvetésében a jelzorelldszeľes házi segítségrryújtás míiködtetésére az onkormá nyzat a l.78&0 e
Ft fe|etti 10.457,0 e Ft-ot asaját forrásából biztosította, így javasolt 15,8 e Ft-tal a működési általános
tarta|ék megemelése.

A Képvise|o-testület
- aZ tnkormányzat 11ĺ08-02 cím - önként vállat feladat _ működési bevételi e\őirányzatárő|
1.788,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a műkodési céIú támogatás á||amháztartáson belülről e|őirányzatára.
- aZ onkormányzat 1|108-02 cím - önként vá||alt feladat - bevételi mrĺködési célú támogatás
ál|amháztartáson belülľo| e|őirányzatát l5,8 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejrĺleg a kiadás 1 1 107-0l
cím műkodési cél és általános tartalékon be|ül az általános tartalék - kötelező feladat _ ę|őirányzatźtt.
ugyan ezen összeggel megemeli.

9.l A Józsefoárosi Gazdálkodási Központ Zrt. a helyiségek bérbeszámítása és karbantartása
e|oirányzatának 30.000,0 e Ft-os emelését kezdeményezte, annak érdekében, hogy az onkormányzati
tulaj donú helyiségek bérbe adhatóak Iegyenek.

A Képviselő-testiilet
- az onkormányzat II60f cím _ kötelezo feladat - működési bevételi e|őirányzatán belĺil a
helyiség bérbeadás bérbeszámitás e|oirányzatát és a kiadás dologi e|őirányzatán belĺil a helyiség
bérbeadás bérbeszámítás miatti karbantartás e|őirányzatát 30.000,0 e Ft-tal megemeli.

10./ A 2015. évi parkolási pótdíj visszafizetésekről dontött a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság. Egy fő 6.600Ft összegÍĺ visszaťlzetéséről a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 20|7.
évben intézkedett. A maradvány e|számo|ásáná| avisszaťlzetési kötelezettség a JGK Zrt. részérő| nem
kertilt figyelembe vételre, így koltségvetési fedezete jelenleg nem biztositott, ezért javasolt a
működési áItalános tartalékról a koltsésvetési fedezetet biztosítani.

A Képviselő-testĹilet
- az onkormány zat kiadás 1 1 1 07-0 l cím mtíködési cél és általános tartalékon beltil az általános
tarta|ék _ kötelezo feladat _ e|őiränyzatáró| 6,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11401 cím - kötelező
feladat - dologi előirźtnyzatźtra parkolási pótdíj visszafizetése címén.

|I.l A 2016. évi költségvetési maradvány 11108-04 cím bevétel működési célú támogatások
á||amháztartáson belülről és a kiadás műkodési célú kiadások ezen belül elvonások, befizetések
e|őirányzatain belül a kötelező és az önként vállalt feladatok e|őirátnyzatai közötti átcsoportosítás
konekciója szükséges.
A Képviselő-testület
- az onkormányzatbevéte| 11 108-04 cím működési célú támogatások á||amháńartáson beliilről
e|őftányzatán beltil az elvonások befizetések ĺjnként vállalt feladat e|oirányzatárő| 3.9fI,25| e Ft-ot
átcsoportosít a kötelező feladatra.
- az onkormányzatbevéte| l1108-04 cím műkĺjdési célú támogatások á||amhánartáson belülľől
e|őirányzatán belül az elvonások befizetések kotelező feladat e|őiränyzatárő| |78,48| e Ft-ot
átcsoportosít az önként vállalt feladatra.
- aZ onkormányzatkiadźs l l108-04 cím működési célú kiadás e|őirányzatánbelül az elvonások
befizetések kötelező feladat e|őirtnyzatárő| 88'277,4l2 e Ft-ot átcsoportosít a önként vállalt feladatra.
- az Önkormányzatkiadás 1l108-04 cím működési célú kiadás e|őirányzatán belül az elvonások
befizetések önként vállalt feladat e|őirźtnyzatárő| |.|57.446,f71 e Ft-ot átcsoportosít a kote|ezo
feladatra.

12./ Mindszenty Jőzsef bíborost ábrázo|ő szobor ál|itására a Nemzeti Kulturális A|aptő| az
onkormányzat 10'000'0 e Ft támogatást kap. A támogatói okiľat a|apján a támogatás folyósítása
feltételekhez kötött, nem egyosszegu. 2076. évben 500,0 e Ft, f0|7. május hónapban 3.500,0 e Ft
került utalásra. A201,7. évitámogatási összeggel a koltségvetési módosítása szükséges.
A Képviselő-testĺilet
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- az onkormányzat 11703 cím - önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás
ál|amháztartásorr belü|rő| e|őirárryzatát és a kiadás beruházás e|őirányzatát 3.500,0 e Ft-tal megemeli.

13./ Sántha Péterné a|polgánnester a Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjó|éti Kozpont
idosek nappa|i ellátásának káptalanfiiredi nyaralásához a működési céltartalékon lévő saját keretéből
62,4 e Ft-ta| hozzájáru|t, ezért az onkormányzat és a költségvetési szerv koltségvetésének módosítása
szükséges.

A Képviselő-testtilet
- aZ tnkormányzat kiadás 11107-0l cím műkodési cél és áltatános tartalékon belül Sántha
Péterné alpolgármesteri saját keret működési céltartalék e|oirányzatárő| 62,4 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás l1l08-02 cím _ önként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadáson belül az
irányítőszervitámogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatára.
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40105 cím - önként vállalt
feladat - finanszírozási műkodési bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án töľténő jóváírása előirányzattú és a kiadás dologi e|őirźtnyzatát 6f ,4 eFt-ta|
céIje|leggel megemeli.

14.l A közterület-felügyelet kozigazgatási' helyszíni bírságolásra 450.000,0 e Ft-ot tervezett erre aZ
évre. A kozigazgatási térfigyelőkkel kapcsolatos Belĺigyminiszteri állásfoglalás a|apján a tervezett
bevételből 280.000,0 e Ft törlése válik indokolttá. Javasolt a bevételi kiesést a működési általános
tartalékkal szemben töľölni a költsésvetésbol.

A Képviselő-testĺilet
- az tnkormányzatkiadás 11 107-0l cím működési cél és általános taľtalékon belül az általanos
tartalék _ kötelező feladat _ e|oirányzatáról 280.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 l l08-02 cím -
kotelező feladat - működési ťlnanszirozási kiadáson belül az iľányítószervi támogatásként folyósított
támo gatźs kiutal ás a e|ő ir ány zatár a,

- a Polgármesteľi Hivatal I2f03 _ kötelező feladat - bevételi ezen beltil a közhatalmi bevételek
előirányzatźl/' 280.000,0 e Ft-tal töľli és a működési ťlnanszirozźtsi bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án töľténő jőváirása e|őirányzatźtt ugyan ezen
osszeggel megemeli.

15./ A társasházak felújításra nýjtott támogatás e|óirźtnyzatáról a társasháza|raak fehijításra nýjtott
köIcsön e|őirtnyzatára 93.186,0 e Ft átcsoportosítás indokolt a pá|ytnatokra benyújtott igények
alapján.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11705 cím _ önként vállalt feladat - fe|halmozási célú támogatás
źi|amhánartáson kívülre e(őirányzatáról 93.186,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a felhalmozási célú kölcsönök
nyúj tása e|ó k ány zatár a.

16.l A forgalomtechnikai tervezés és kivitelezés koltségvetési fedezete a beruházás e|őirányzatán
került megfewezésľe, mely a szám1ák a|apján számvitelileg működési kiadásnak minősĺilnek, ezért az
átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület
- az onkormányzatkiadás 11401 cím - önként vállalt feladat - beruházási e|oirányzatán beltil a
teľvezés és forgalo'mtechnika e|őirányzatáról .7.985,0 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadások
előiráĺyzatára.

17.l 
^ 

Napraforgó F,gyesített ovoĺĺa éves költségvetésében az önként vállalt felacĺatok kozott az
iskolai előkészítő óvodás és iskolás gyermekek fejlesztéséľe megbízási díjak és azok járulékai
keľültek megfervezésre. Az intézmény vezetője e feladaton belül ellátott gyermekek részére fejlesztő
eszközök beszerzésére kér 300,0 e Ft átcsoportosítást amegbizźsi díjak és járulékainak terhére.
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A Képvise|ő-testület
- a Napľaforgó Egyesített Övoda 121o0-1J cín onként vá|lalt fe|adat - személyi
juttatás/megbízási díjak e|őirányzatáró| 250,4 e Ft-ot a munkaadót terhe|ő járu|ékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatárő| 49,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a dologi kiadásolďszakmai eszközok
beszerzé se e|őir ány zatár a.

18./ Sántha Péterné Alpolgármester Asszol-ly a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Biztos Kezdet
Gyerekház ellátottainak magyarkúti tidültetéséhez a miĺkodési céltartalékon |évő saját keretéből
41|,750 e Ft-tal hozzájáru|t, ezért az onkormányzaÍ. és a költségvetési szerv költségvetésének
módosítása szi'ikséges.

A Képviselő-tęstĺilet
- aZ onkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és áItalános tartalékon belül Sántha
Péteľné saját keret működési céltaItalék e|őirźtnyzatárő| 41I,7 50 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1 1 108-
0f cím _ ĺjnként vállalt feladat - finanszírozási működési kiadáson belül az irányítoszervi
támo gatásként fo Iyó s ított támo gatás kiutalása e|őir ány zatár a.
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ onként vállalt feladat - ťlnanszírozási
műkodési bevételen be|ül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
történő jővźńrása e|őirányzatát és a kiadás dologi e|őirányzatźĺt 4II,750 e Ft-tal céljelleggel megemeli
a Biztos Kezdet Gyerekház ellátottjai magyarkúti üdtiltetésének támogatása címén.

19.l A Horváth Mihály tér Kft. az onkormányzaĹta| kötott településrendezési szerződésben foglalt
15.000.000 Ft összegiĺ hozzájáru|ást a Horváth Mihály tér környezetfej|esztésével kapcsolatos
közterületek kialakítására az Önkoľm źnyzat szám|ájára beťlzette.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat ||60I cím - onként vállalt feladat _ bevételi felhalmozási célú támogatás
á||amhánartáson kívülľőt e|őirányzatát és a kiadás felújítás e|őirányzatát 15.000,0 e Ft-tal megemeli.

fÜ.l Az Emberi Erőforrások Minisfériumával kötött I|278-10lf016/SZocSTRAT számíl
xx/20l59/5 ,,Táľsadalmi, gazdasági' területi háĺánykiegyenlítést elosegítő pľogramok', keretében a
201ó. évben kifizetett Tavaszmęzó u. 6. szám alatti pľojektre 17.693,378 e Ft utólagos támogatást
fogadott el. Javasolt az utólagos támogatási összeggel a működési általános taľtalék megemelése.

A Képviselő-testület
- az Önkormányzat 11602 cím onként vállalt feladat - műkodési célú támogatás
źi|amhźztartáson belülľő| e|őirányzatát és a kiadás 1l107-0l cím működési cél és általános tartalékon
be|i| az általános tartalék _ kötelező feladat _ e|őirźnyzatźLt |7 .693,3,| 8 e Ft-tal megemeli.

21./ A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont koltségvetési címein belül az
alábbi átcsoportosítást kezdeményezte, melyet a feladatok besorolásának rendezése indokolja.

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40|02-02 cím _ kotelező
feladat _ ťlnanszírozási bevételen belül a felhalmozási irányítószeri támogatásként folyósított
támogatás ťlzętési szám|án történő jőváírása e|oiränyzatárő| f.200,0 e Ft-ot és a kiadás felújítás
e|őirányzatáról 300,0 e Ft-ot, aberuházás e|óirányzattlról 1.900,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a40102-03 cim
_ kötelező feladat - ťlnanszírozási bevételen belül a felhalmozási irányítószeri támogatásként
folyósított támogatás fi7etési száml'án történő jőváirtľsą e|őirányzatára 2'f00,0 e Ftot és a kiadás
felújítás e|őirányzatźtra 300,0 e Ft-ot, a beruházás e|őirányzatára 1.900,0 e Ft-ot a Déri Miksa u.3.
telephely felújítása és berendezés, felszerelés beszerzése címén.
- a.Iózsefuárosi Szociális SzolgáltaÍci és Gyermekjóléti Központ 40ĺ02-0l cím _ onként vállalt
feladat - ťlnanszirozási bevételen belül a felhalmozási irányítószeri támogatásként folyósított
támogatás fizetési szám|án torténő jóváírása e|őirányzaÍáról 800,0 e Ft-ot és a kiadás a beruházás
e|őirányzatáróI 800,0 e Ft-ot átcsoportosít a 40|02-03 cím _ onként vállalt feladat _ finanszírozási
bevételen belĺ'il a felhalmozási irányitószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
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töfténő jőváírása e|óirárryzaÍáľa 800,0 e Ft-ot és a kiadás aberuházás e|őirányzatára 800,0 e Ft-ot a
Déri Miksa u. 3. te|ephelyre riasztó fe|szeľe|ése címén.
- a Józsefváľosi Szociális Szolgá|tató és GyennekjóIéti Központ 40l06 cím - önként vá|lalt
feladat - finanszírozási bevételen beltil a működési irárryítőszeri tánogatásként fo|yósított támogatás
fizetési szám|án töľténo jóváírása előirányzatáről f '621,4 e Ft-ot, felhalmozási irányítószeri
támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő jóváírása e|olrányzatárő| 1.635,6 e Ft-ot
és a kiadás a szemé|yi juttatás e|őirányzatźtľól 1.617,7 e Ft-ot, a munkaadót terhelo járulékok és
szociális hozzájáru|ási adó e|őirányzatárő|36],6 e Ft-ot, a dologi kiadások e|őirányzatźtről 636,l e Ft-
ot, a beľuházás e|oirźlnyzatárő| 1.635,6 e Ft-ot átcsoportosít a 4010,7 - önként vál'|alt feladat -
ťlnanszirozźlsi bevételen belül a mrĺködési irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án töľténo jőváirása e|őirányzatźtra 2.6f|,4 e Ft-ot, felhalmozási irányítőszeri támogatásként
folyósított támogatás fizetési szám|án történő jőváirása e|oirányzatára |.635,6 e Ft-ot és a kiadás
személyi juttatás e|őirányzatára |.61],7 e Ft-ot, a munkaadót terhelo járulékok és szociális
hozzájáru|ási adó e|őirányzatára 36.J,6 e Ft-ot, a dologi kiadások e|óirányzatára 636,I e Ft-ot' a
beruházás eloirányzatára |.635,6 e Ft-ot a je|zórendszeres házj segítségnyújtáshoz egy fő
létszámemelés címén.

22.l A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont kcĺzfoglalkoztatás miatt kéľi
koltségvetésének módosítását.

A Képviselő-testület
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező
feladat - bevétel működési célú támogatás á||amhánaftáson beliilről e|őirányzatát 8.313,611 e Ft-tal
és a kiadás szemé|yi juttatás e|őirttnyzatźú 7.489,740 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájáru|ási adó előirányzatát 823 ,81 | e Ft-tal megemeli.

23.l A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont kamatbevételi többlete 463,0 e Ft,
melyet dologi kiadásokľa fordít.

A Képviselő-testtilet
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40l02-0l cím - kotelező
feladat _ műkodési bevétel e|óirźlnyzatát 463,0 e Ft-tal és a kiadás dologi e|őirányzatźú Ugyan ezen
összeggel megemeli.

24./ Az onkormányzat május hónapban a központi költségvetési támogatások közül az á|tďrános
miĺködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a jogszabá|yi előírások a|apján
felülvizsgálta. A felülvizsgá|at során 7.07I,032 e Ft (óvodai feladatokná| 3|7,5 e Ft, szociális
feladatoknál 1.063,5 e Ft, bĺjlcsődei feladatoknźi3.f8I,3 e Ft, étkeztetés feladatokná|2.408,732 eFÍ)
támogatásľól kellett az tnkormtnyzatnak lemondania az e||átottak számának vá|toztsa miatt,
melynek fedezetę a mĺĺködési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület
- az Önkormányzat 11108-02 cím kotelező feladat működési célú támogatás
á||amháztartáson belülrő| e|őirźtnyzatát - helyi önkormányzatok általános működtetéséhez és ágazati
feladatinak e||átásźhoz kapcsolódó támogatások - és a kiadás l l l07-0l cím működési cél és á|talános
tartalékon belül az állami támosatások lemondása céltartalék e|őiránvzatát 7.07|.032 e Ft-tal
csökkenti.

25.ĺ A 16I/f017. CVI.08.) számű képviselő-testtileti határozatban a civil szervezętek pá|yźnati
támogatása között magánszemély is . ľészestilt támogatásban, ami után a kiťlzetőt szociális
hozzájáru|ási adó terheli. A magánszeméllyel kötött szerződésben a támogatás összege a kifizetői
járu|ékťlzetési kotelezettség figyelembevételével került megállapításra.Ezért a kiadási e|óirányzatokon
belül átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület



- az onkormányzat kiadás 1l l05 cím _ önként vá|lalt feladat - működési célú táInogatás
á||amháztaftáson kívülľe e|őirányzatfuő| 49,6 e Ft-ot átcsopoftosít a munkaadót ter|re|ő járulékok és

szoc i ál i s hozzájáru|ási adó e l ő i rán y zatár a.

26.l A 18l8/2016. (X||.22.) Korm. határozat alapján az örrkormányzati bérlakások fejlesztése cé\jára
kapott 400.000,0 e Ft-os támogatás az tnkormányzat száln|áján jővátírásra került. A Képviselő-
testület a 9|lf017. ( lv.l3.) számű határozatttban kije|ölte a felújításra kerülo 100 db bérlakást,
melyn ek bonyol ítój a a J őzsęfu ár os i Gazdál kod ási Közp ont Zrt.

A Képviselő-testüIet
- az onkormányzat 17602 cím _ önként vállalt feladat - bevételi felhalmozási célú támogatás
ál|amhánartáson beltilrő| e|őirányzatát és a kiadás felújítás elóirányzatát 400.000,0 e Ft-tal megemeli
a 9|l20I7. (IV.13.) számú határozatban foglalt 100 db önkormányzati tulajdonú bérlakás felrijítása
címén.

27.l A Képviselo-testület 201] . évben a Yajda Péter Ének- ,Zene és Spoľttagozatos Általános Iskola
sportudvar felújítására |9.99.ĺ,39 e Ft-ot, a Deák Diák Altalános Iskola tornaterem felújítására
13.357,1 e Ft előirányzatot biztosított, mely a teljes koltség 30%-a. A szerzódések alapján a két
jóváhagyott e|őirányzaton belül átcsoportosítás vá|t szükségessé, miután a sportudvar felújítása 165,1
e Ft-tal többlet fedezetet igényel, míg toľnaterem felújítása ugyan ennyi összeggel kevesebb fedezetet.
A Képviselő-testtilet
- az onkormányzat kiađás l 1601 cím - ĺjnként vállalt feladat _ felűjítási e|őirányzatán belü| a
Deák Diák Általános Iskola tornaterem felújítás e|őirányzatáról 165,1 e Ft-ot átcsopoľtosít aYajđa
PéterEnek-Zene és Sporťtagozatos Általános Iskola spoftudvar felújítási e|óirányzatára.

28.l A Polgármesteri Hivatal költségvetésén beliil a jubileumi és a hrĺségjutalmak a 20|6. évi
illetményekkel kerültek megtervezésre, miután a bérfejlesaésre az I. negyedévben kerĺilt sor. A
tárgyévben esedékes kifizetésekĺe a Hivatali jóváhagyott költségvetésen belül az előiľányzatok
kiegészítése szükséges.

A Képviselő-testület
- a Polgármesteri Hivatal 1f203 cim - kötelező feladat - míĺködési ťlnanszirozźtsi bevételen
belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történo jővźirása
e|őirźnyzatárő| 408,7 e Ft-ot átcsoportosít a - önként vállalt feladat - működési ťlnanszírozási
bevétęlen be|ll| az irányitőszervi tźtmogatźtsként folyósított támogatás fizetési szám|tn történő
j őv áir ás a e|őir ány zatźr a.

- a Polgármesteri Hivatal If203 cim - kötelező feladat - kiadás személyi juttatás/jubileumi
jutalom e|őirányzatáról 335,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozztĘttrulási adó
e|őirányzatźtrő| ]3,7 e Ft-ot átcsoportosít az _ önként vállalt feladat - kiadás személyi juttatás/hűség
jutalom e|oirányzatźtra 335,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|óirttnyzatára 7 3,7 e Ft-ot.'- a Polgáľmesteri Hivatal lff03 cím önként vállalt feladat kiadás személyi
juttatás/célprémium e|óirányzatźtró| 377,0e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás/hűségjutalom
e|őirányzatfua.
- A Polgármesteri Hivata| kiadás 12202 cím ĺjnként vállalt feladat személyi
juttatás/céljutalom e|őirányzatźtró| f,177,7e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatásihűségjutalom
e|őirányzatára.
- A Polgármesteri Hivatal I2f02 cím - á|Iamigazgatási feladat _ személyi juttatás/töľvényi

ille1méuyek e|őirányzatźtről f93,]e Ft-ot átcsoportosit. a személyi juttatás/jubileumi jutalom
e|őirányzatára. .

- A Polgármesteri Hivatal I220f cím - kötelező feladat - személyi juttatás/törvényi illetmények
e|óirźnyzatttról 1.545'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a személyi juttatás/jubileumi jutalom e|oirányzatátra'

29./ A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatásra jóváirttźtmogatás ĺisszege |3.515,7 e Ft, mellyel a
bevételi és kiadási e|óirányzat módosítása szükséses.
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A Képviselő-testüIet
- a Polgármesteľi Hivatal 1f201-03 cínr - köte|ező fe|adat _ működési célri támogatás
á||amháztartáson belülrő| előirányzatát 13.515,J e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás e|őirányzatát
12.085,4 e Ft-tal a munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájáru|ási adó e|őirźnyzatát 1.430,3 e
Ft-talmegemeli.

30.l Az időközi vá|asztás koltségeire önkormányzati saját forrásábó| jóváhagyott eloirányzat szabad
maradvänyátjavasolt a Hivatal költségvetés ébo| az onkormányzat míĺködési taľtalékára áthe|yezni.

A Képviselo-testüIet
- aZ tnkormányzatkiadás l 1 108-02 cím - kötelező fe|adat - műkodési ťlnanszírozási kiadáson
belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatárő| f .368,0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás 1 1 107-0l cím működési cél és általános tartalékon be|ul az általános tarta|ék -
kötel ezo fel adat _ elóir ány zatár a.

- A Polgármesteri Hivatal 12203-01 cím - kötelező fe|adat - működési ťlnanszirozási bevételen
belüI az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźtm|án torténő jővźirása
e|óirányzatźt 2.368,0e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás személyi juttatás e|őirźnyzatźtt
1.600,0e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó előirányzatźlt 3 88,5 e Ft-
ta|, a dologi kiadások e|őirányzatát 379,5 e Ft-tal csökkenti az időközi vźilasńás szabad
mar adv ány ttnak elvon ása címén.

31.l Az onkormányzatot az időközi váIasńás koltségeiľe a központi koltségvetésbő| az elszámolást
kovetően 90,5]7 e Ft-tal több tamogatás illette meg, ezze| a bevételi tobblettel a költségvetés
módosítása, valamint atervezętt kiadási e|oirányzatokon belüli átcsoportosítások sztikségesek.

A Képviselő-testület
- a Polgármesteri Hivatal 1ff0I-03 cím _ kötelező feladat - mtĺködési célú támogatás
áI|amhánartáson belülrő| e|őirányzatát90,577e Ft-tal és a kiadás személyijuttatás e|őirányzatát ugyan
ezen osszeggel megemeli.
- A Polgármesteri Hivatal |ff0|-03 cím - kötelező feladat _ kiadás dologi előirányzatárő|
133,226 e Ft-ot átcsoportosít a szemé|yi juttatás e|őirányzatára74,f55 e Ft-ot, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájáru|źtsi adó előirányzatára58,97I e Ft-ot.

3f .l A pedagógusok előmeneteli ľendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról sző|ő 199f . évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben torténő végrehajtásaľól szóló 3f6l20|3. (V[I.30.)
Korm. ľendelet módosításáról szóló f35lf016. (xlI.fg.) Korm. ľendelet 28. $-a a nevelo és
oktatómunkźú konet|enül segítők munkakörben foglalkoztatottaknak a Kjt. szerinti besoľolásukhoz
tartőző garantá|t illetményét loÁ-ka| megemelt összegben határozta meg f0I7. januáľ l-jétól. A
Naprafoľgó Egyesített ovodák költségvetésének teľvezésénél e jogszabály firyelembevételével
kerültek megtervezésre a bérek. 20l7. június f9-i hatá|ybalépéssel a Mag1arország2lI1 . évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt módosította a 20|7 . évi LXXXVI. törvény. Ez a|apján,
valamint a telepiilési <jnkormányzatok á|ta| fenntaľtott óvodákban a nevelőmunkát segítő
munkakörben foglalkoztatottak f0|7. évi illetményéhez kapcsolódő kiegészito támogatásról szóló
|f5l20l7 . (vI.8.) Korm. rendelet szeľint elszámolási kötelezettség mellett 2017 . jaruár 1' és 20117 . év
november hónapban fog|aLkoztatottak után kifizetői járulékokkal együtt 367 e Ft/főlév kiegészitó
támogatás illeti meg az onkoľmányzatot. Az éves támogatás összege 3f.|95,909 e Ft' mellyel
javasolom a bevételi és a kiadás mrĺködési általános tartalék e|őirányzatának megemelését.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzat bevételi 11108-02 cím - kötelező feladat - működési célú támogatás
źi|amháztartáson beli'ilrő| e|őirányzatán belüI a központi kiegészítő támogatás elóirányzatźi és a kiadás
l l107-0l cím működési cél és álta|ános tartalékon belulaz általános taltalék e|ókányzatti3f .195909
e Ft-tal megemeli.

15(W



33.l A Nemzeti Kozszolgá|tatási Egyetem fapótlás címén jrinius hónapban 23.946.993.- Ft-ot, egyéb
szervezetek ].231,4 e Ft-ot fizetettek be az onkorlnárlyzat szám|ájára, me|yet a kö|tségvetés nem
tatlalmaz.

A Képviselő-testület
- az tnkoľmányzat 715Of cim - kötelező feladat - bevételi e|óirányzatán belül a működési
egyéb bevétel elóirányzatát és a kiadás ll107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül a
fapótlás és kömyezetvédelem céltaľta]ék - köte|ező fe|adat - e|őirźtnyzaÍát3|.|78,4 e Ft-tal megeme|i.

34.l A Józsefuárosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kft. megszűntetésével kapcsolatos 2016. évi támogatás
vlsszaťlzetési kötelezettség f011. évben teljesült, ezért javasolt a bevételi tobblettel a működési
általános tartalék előirány zatának emelése.

A Képviselő-testi.ilet
- az onkormányzat I|SOf cím - önkéntvál|a|tfeladat _ bevételi e|őirányzatán beltil a mtĺködési
célú támogatás államháztartáson kívtilről előirányzatát és a kiadás 1l107-0l cím műkodési cél és
általános taľtalékon belĺil az általános tartalék - kotelező feladat - ęloirányzatát 8.380.8 e Ft-tal
megemeli.

35.l A 2076. évi civil szervetek pá|yázatán nyert támogatások elszámolása során az onkoľmányzat
szźtm\ájára f7,6 e Ft kerĺilt visszafizetésre. Javasolt a bevételi többlette| az á|ta|ános tartalék
e|őir ány zatźtnak eme 1é s e.

A Képviselő-testtilet
- aZ onkoľmányzat |Il05 cím _ önként vállalt feladat _ műkodési bevételi e|őirányzatát és a
kiadás 1 l l07-01cím működési cél és általános tartalékon belül az á|ta|ános tartalék _ kötelező feladat
_ e|óirányzatátŻ],6 e Ft-tal megemeli.

36.l Gépjárművek és egyéb eszközök értékesítése címén az onkormányzatnak 6.000,0 e Ft bevételei
többlete rea|izá|ődotÍ'. mellyel javasolt a működési általános tarta|ék megemelése.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzat bevételi 1|5of cím - <jnként vá||a|t feladat - felhalmozźsilegyéb tárgyi
eszközök éľtékesítése e|őirányzatźú 600,0 e Ft-tal, a 11101 cím - onként vállalt feladat -
felhalmozási/egyéb tárgyi eszkĺjzök éľtékesítése e|őirányzatźń 5.400,0 e Ft-tal megemeli és ezze|
egyidejűleg a kiadás 11107-01cím műkodési cél és általános taľtalékon belül az általános tarÍa|ék-
köte|ező feladat _ e|őirányzatát 6.000'0 e Ft-tal megemeli.

37 .l Parko|ás megváltás címén azI. fé1évben24.I00,0 e Ft bevétel rea|izá|ődott' mellyel a bevételi és a
felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás e|oirányzatát szükséges megemelni.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzat 115Of cím _ önként vállaIt feladat _ bevételi e\őirányzatán belĺ'il a
felhalmozási célú átvett pénzeszközök e|óirányzatát és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási
céltartalékon belül a parkolás megváltás céltaľtalék - cinként vállalt feladat _ e|őirányzatát 24.100,0 e
Ft-tal megemeli.

38./ Az onkoľmányzat költségvetésén belül az önkormányzati feladatok költségvetési elóirányzatźnak
módo s ítása szükséges az I. fé|év i közvetített szolgáltatások miatt. 

-

A Képviselő-testület
- az onkormányzat II704 cím _önként vállalt feladat - működési bevételen belül a kĺjzvetített
szolgáltatások ellenértéke e|őirányzatát és a kiadás doIogi e|óirányzatźtn belül a közvetíteÍt
szo|gá|tatások elóirányzatát 530,0 e Ft-tal megemeli. il:



- aZ onkoľmányzat 11706-01 cím _önként vá|lalt feladat - niűködési bevételen be|ül a
közvetített szo|gáltatások e|lenértéke e|óirányzatát és a kiadás dologi e|óirányzatán belti| a közvetített
szo I gáltatások elő iľányz atát 29 .53 1'9 e Ft-tal nregeme| i.
- az onkormányzat 71,706-02 cím -köte|ezó fe|ađat _ működési bevételen belül a közvetített
szolgá|tatások e|lenértéke e|őirányzatáÍ. és a kiadás do|ogi előirányzatán belül a kozvetített
szolgáltatások eloirányzatát 80,0 e Ft-tal megemeli.
- aZ tnkoľmányzat 11706-02 cím _ önként válla|t feladat - mrĺködési bevételen beltil a
közvetített szolgáltatások ellenértéke e|őirźnyzatźtt és a kiadás dologi e|őirányzatän belĹil a közvetített
szol gáltatások elő irányz atźLt 3 | 4,5 e Ft-tal megemel i.

39.l Az Ú; leleti téri Piac költségvetési e|őirźnyzatain belüli átcsopoľtosítások indokoltak a
felhasználások miatt.

A Képviselő-testület
- aZ tnkormányzat 1|40] cím - kotelezo feladat - kiadás dologi e|őirányzatán belül az
informatikai szo|gá|tatás előirttnyzatáról nettó 74,0 e Ft-ot átcsoportosít az egyéb kommunikációs
szo I gáltatás e|oir ány zatár a.
- az onkormányzat |I40.I cím - kötelező fe|adat - kiadás dologi e|oirányzatán belül az egyéb
szo|gtútatts e|őirányzatárő| 35,6 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás beruházás e|őirányzatára sátoľponyvák
beszerzése címén.

40./ A Pitypang óvoda bővítése során az új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések
e|óirányzatának maradványa 1.100,0 e Ft. A Napraforgó Egyesített ovoda vezetóje kezdeményezte,
hogy a 820,0 e Ft szabad maradváný azBgyesített ovoda az a|ábbiaV,ĺa fordíthassa:
- biĺonsági kamera felszerelésére
- f db porszívó beszerzésre
- keľékpáľtár o|ő r ácsozását a
- f a v ir ág|ádák b eszer zés ér e
- lift és kazánkarbantartási költségátalányra

4f0,0 e Ft (beruházás)
J0,0 e Ft (beruházás)
40,0 e Ft (beľuházás)
70,0 e Ft (beruházás)

f20,0 e Ft (működés)

Az intézményi felhasználás éľdekében a módosítás szükséges az a|ábbiak szerint.

A Képviselő-testület
- aZ tnkormányzat kiadás 11601 cím - kötelező feladat - beruházási e|őirányzatán belül a
Pitypang óvoda bővítés új berendezési tárgyak, bútorok, felszerelések beszerzése e|óirányzatáról 820,0
e Ft-ot átcsoportosít a i1108-02 cím - kötelező fe|adat - működési ťĺnanszirozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatára 220,0 e Ft-ot, a
felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
kiutalása e|őirányzatára 600,0 e Ft-ot.
- a Naprafoľgó Egyesített ovoda 7fI00-17 cím _ kötelező feladat - bevételi működési
ťlnanszírozási bevételi e|őirányzaton belül az irányítőszervi tttmogatásként folyósított támogatás
ťlzetési szźml.źn történő jőváírása e|őirányzatát ff0,0 e Ft-tal, a felhalmozási finanszírozási bevételi
e|őirányzaton belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án töľténő
jőváírása e|óirányzatát 600,0 e Ft-tal és ezze| egyiđejűleg a kiadás dologi e|őirányzatát22l,O e Ft-tal' a
bęruhźzás e|oirányzatát 600'0 e Ft-tal megemeli.

41./ ANapraforgó Egyesített óvoda 2 fő magánszemé|ýó| 98,0 e Ft támogatást kapott.

A Képviselő-festĺ.ilet
a Napľaforgó Egyesített ovoda 72100Ą1 cím _ kotelező feladat - működési célú támogatás

źi|amháztartáson kívülrő| e|őirányzatát és a kiadás dologi/szakmai anyagok bęszerzése e|óirányzatźú
98,0 e Ft-tal megemeli.

42.l Az Egyesített óvoda bevételi többlete kamatból, dolgozói befizetésbőI |47,9 e Ft, melyet az
intézmény e gy éb szo l gáltatásra' és karban tartásr a fordít.
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A Képviselő-testület
- a Napľaforgó Egyesített ovoda 1f100-1J cím működési bevéte| e|őirányzatát - kötelező
feladat-144,7 eFt-tal'-önkéntvá||altfeladat-3,f eFt-tal ésakiadásdologi e|óirál^lyzatáÍ.-kote|ezo
fe|adat - 144,] e Ft-tal, - önként vállalt feladat -3,2 e Ft-tal megeme|i.

43.l A Napraforgó Egyesített Ôvoda részére a dolgozói lejan szÉľ kárýájamiaÍt44.7,5 e Ft jóváíľásra
kerü|t, me|y bevétel elvonás a|átartoz1k. Javasolt a működési á|ta|ános tarta|ék megemelése.

A Képviselo-testĹilet
- az onkormányzat 77108-02 cím - önként vátlalt feladat - kiadás mĺĺködési ťlnanszírozási
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatárő| 447,5 e
Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11t07-01 cím miĺkodési cél és általános taľtalékon belül az általános
tartalék - kötelezo feladat - e|oirány.zatára.
- a Napraforgó Egyesített ovoda 72|00-|] - ĺinként vállalt feladat _ működési bevétel
e|oirányzatát 447,5 e Ft-tal megemeli és a működési ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószervi
támogatásként folyósítoÍt támogatźts fizetési szám|źn történő jővźńrása e|őirányzattú 447,5 e Ft-tal
csökkenti.

44./ ANapraforgó Egyesített ovoda vezetője egy fó alkalmazottal peren kívül megállapodott, melynek
összege 1.309,0 e Ft, fedezete az intézmény bérmegtakarítása és annak munkaadót terhelő járulékai és
szociális hozzájáru|ási adó maradványa. Az intézmény költségvetésén belĺil a kiemelt e|őirźnyzatok
közotti átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület
- a Naprafoľgó Egyesített óvoda 7f|0o-|7 cím - kötelező feladat _ kiadás személyi
juttatás/törvényi illetmények előirányzatárő| 1.073,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájźru|ási adó előirányzatárő| f36,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás dologi e|őirtnyzatára.

45.l A Napraforgó Egyesített óvoda a Karácsony Sándor Koza|apítványhoz benyijtott pttlytuaton
meghatározott célľa 6.|69,0 e Ft támogatásban részesült, mellyel az intézmény költségvetésének
módosítása sztikséges.

A Képviselő-testtilet
- a Napraforgó Egyesített ovoda 7f|00-|7 cím _ önként vállalt feladat - működési célú
támogatás á||amháztartáson kívülről előirányzatźLt 5.f4f'9 e Ft-tal, felhalmozási célú támogatás
til|amhánartáson kívülro| e|őirányzatźLt9f6,| e Ft-tal és ezze| egyidejíĺleg a kiadás dologi e|oirányzatát
_ egyéb szo|gźitatás 3.8f0,5 e Ft' szakmai anyagbeszerzés 1.42f,4 e Ft - 5.f42,9 e Ft-tal, abęruházás
e|őir ány zatát 92 6,| e Ft-tal me gemel i.

46./ A Józsefilárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Belügyminisaérium által kiíľt
Bűnmegelőzési pá|yázaton 3 .877 ,|6 e Ft-ot nyeľt el az e|ső félévben, mely felhas znźiásra került.

A Képviselő-testület
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40102-03 cím - önként vállalt
feladat - működési célú támogatás á||amhánartáson belülről eloirányzattlt 3.45|,06 e Ft-tal,
felhalmozási célú támogatás á||amhártarúson belülľől e|oirányzatát 426,| e Ft-tal és ezze| egyideju|eg
a kiadás személyi juttatás e|őirányzatźlt 367,3 e Ft-tal' munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájáľu|ási a{9 e|őirányzatát 72,7 e Ft.tal' dologi kiadások e|oirányzątát 3.011, 06 e Ft-tal,
beruňázźs előirányzatát 426,| e Ft-tal megemeli.

47./ A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak áfa visszaigénytésből 24.98f,3
e Ft bevételi többlete rea|izá|ődott, az e|oző évek közfoglalkoztatási támogatásának elszámolásából a
visszafizetési kotelezettsége 491,746 e Ft. Az áfa visszatérülés elvonás a|átartozík, azonban az előző
évi költségvetési maradvány e|számolásáná| aZ intézmény a visszafizetési kötelezettségét
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köteIezettséggeI ter|ielt maľadványként riem jelezte, igy javasolt az áfa visszatérÜlésből a visszafizetési
köte]ezettségnek a fedezetét biztosítani. A kü|önbözetteljavasolt az á|ta|ános tafta|ék megeme|ése.

A KépviseIo-testület
- aZ tnkoľmálryzatkiadás 11108-02 cím - kötelező fe|adat_ műkodési ťlnarlszírozási kiadáson
belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirtnyzatárő| 24.490,554 e Ft-
ot átcsopoľtosít a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék e|őirányzatán belül az
áItal án o s tarta|ék e| őir ány zatát m egeme l i.
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és GyeľmekjóIéti Központ 40102-0l cím - kötelező
feladat _ működési bevétel e|őirányzatát 24.98f,3 e Ft-tal megemeli és a működési finanszírozási
bęvételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő
jőváirása e|őirźnyzatát 24.490,554 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a kiadás egyéb működési
célú kiadás/elvonások, befizetések e|óirányzatát49|,746 e Ft-talmegemeli.

48.l A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnak közvetiteÍt szolgáltatásból
208,6 e Ft bevételi többlete és kiadása vo|t az I. félévben. mellvel az intézménv költsésvetésének
módosítása szükséges.

A Képviselo-testület
- a Józsefuárosi Szociális SzolgáItató és Gyeľmekjóléti Központ miĺkodési bevételen belül a
közvetített szolgáltatás és a kiadás dologi/közvetített szolgá|tatás kiadásai e|óirányzatát a 40105 cím -
önként vállalt feladat _ vonatkozásában 799,I e Ft-tal, a 40106 cím ,- önként vállalt feladat -
vonatkozásáb an 9,5 e Ft-tal megemeli.

49.l A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont ľészére a dolgozói lejárt Szép-
káIýája miatt 273,f e Ft jóváíľásra került, mely bevétel elvonás a|á tartozik. Javasolt a működési
általános taľtalék megemelése.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat ||108-02 cím _ önként vźt||alt feladat - kiadás mĺíkodési ťlnanszírozási
kiadáson belül az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatárő|273,f e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás ll107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon be|u| az általános
taľtalék _ kotelező feladat _ e|őirćlnyzatára.
- A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont 40101-02 cím - ĺjnként vállalt
feladat - működési bevételi e|őirányzatźtt 273,2 e Ft-tal megemeli és a mríködési ťlnanszirozási
bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án történő
j őv áír ás a e|óir ány zattń f7 3,f e Ft-tal c s okkenti.

50./ A Józsefuáľosi Szociális Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ a LÉIEK-uaz felrijítását azéves
karbantartási e|óirányzatának terhére kívánja megvalósítani, ezért az intézményi költségvetésen beliili
átcsoportosítás szükséges.

A Képviselő-testület
- az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím _ onként vtt||a|t feladat _ miĺködési ťlnanszírozási
kiadáson beltil az irányítőszervitámogatásként folyósitotttámogatás kiutalása e|óirźnyzatárő| 4'8f6,O
e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási finanszírozási kiadáson belül az irányitőszervi támogatásként
folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.
- a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 40101 cím - önként vállalt
feladat - működési finanszírozási bevételen. belül az irányítőszervi Íámogatásként folyósított
tźtmogatás ťlzetési szám|án torténő jóváírása e|őirányzatźrő| 4'826,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a
felhalmozási finanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás
fizetési szám|án töľténo jóváírása e|oirányzatára, és ezze| egyidejűleg a kiadás dologilkaľbantartás
e|őirźnyzatźtrő| 4.8f6,0 e Ft-ot átcsoportosít a felújítási eloirźlnyzatra.

51'.l A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője koltségvetési címek
köz<jtti átcsoportos ítást kezdemé ny ezett a feladatel látás érdekében.
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A Képviselő-testtiIet
- a Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyennekjóléti Központ 40102-01 cím - kötelező
feladat - működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás
ťlzeÍési száln|án történő jóváíľása e|őirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 40102-03 cím -
kötelező fęladat - miĺkodési ťlnanszírozási bevételen be|ü| az irźnyítőszervi támogatásként folyósított
támogatás ťlzetési számĺtn történő jóváírása e|őirányzatára és ezze| egyidejűleg a 4010f-01 cím -
kötelező feladat - dologi/karbantaľtás előirányzatáról 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 4010f-03
cím - kötelező feladat _ dologi/karbantaltás előirányzatára a Kőris u. 35. telephelyerr |ambériázźs
címén.

5f .l A Józsefvárosi Egyesített Bölcsodék vezetóje a ľÁvop fenntartási kötelezeffségére tervezett'
előirányzatok korrekcióját kezdeményeńe a kötelező és onként vállalt feladatok közott.

A Képviselő-testtilet
- aZ Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működési flnanszítozási kiadáson belül aZ
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelezo feladat e|őirányzatáról 1.000,0 e
Ft átcsoportosít az önként vál|alt feladat e|oirányzatźtra.
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsőde 40l00-02 cím - kötelező fe|adat_ működési finanszírozási
bevételen be|tl| az irányitőszeri támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án torténő jóváírása
e|oirányzatáróI és a kiadás dologi e|őirányzatáról 1.000,0 ę Ft-ot átcsoportosít a 40l00-0f cím -
önként váIlalt feladat - működési ťlnanszírozttsi bevételen belül az irttnyítőszeri támogatásként
folyósított támogatás ťlzetési szám|źn történő jőváírása e|őirányzaÍára és a kiadás dologi
előirányzatára.

53./ A Józsefoárosi Egyesített Bölcsődék az ERASMUS+Progľam keretében tobb kedvezményezett
á|ta| megvalósítandó stratégiai partnerség projekt támogatására pá|yźuott és nyeľt. A progľam 2017-
2019. években valósul meg.f017. évi elnyert pá|yázaÍi összeg 4.4]5Eutő, MNB k<ĺzépáľfolyamával
számolva |.3]5,0 e Ft, amel|ye| az intézmény bevételi és kiadási e|oirźtnyzatźtnak módosítása
szükséges.

A Képviselő-testület
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt fęladat - bevételi működési
célútámogatásá||amháztaľtásonbelülről e|őirányzatátI.375,0 eFt-tal ésezze| egyidejíĺlegakiadás
személyi juttatás e|őirányzatát 188,5 e Ft-tal' munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási
adó előirányzatát 47 ,5 e Ft-tal, és a dologi kiadások e|őirányzatát 1 . l45,0 e Ft-tal megemeli.

54./ A Képviselő-testület a Józsefuárosi Egyesített Btilcsődéknek a duális képzéshez 1.468,0 e Ft-ot
megelőlegezeLl, azza| a feltétellel, amennyiben az intézmény részére f0I1-ben megtérül, az összeget
az Önkormźnyzatnak vissza kell fizetnie. Az intézrĺlény számlźljźn a jőváírás az első félévben
megtoľtént, így a visszaťlzetési kötelezettség a 2017. évi irányítőszervi támogatás csökkentésével
teljesÍthető. A visszafizetés összegével javasolt a műkĺjdési általános tarta|ék e|oirányzatźlnak emelése.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzatkiadás 11t08-02 cím - ĺjnként vá||a|t feladat - működési ťlnanszírozási
kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|oirányzatáról 1.468,0
e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-0l cím működési cél és általános tartalékon belül az źita|ános
taľtalék - kötelező feladat - e|őirányzatára.
- a Józsefuárosi.tgyegített Bölcsődék 40100-02 aím _ onként vźiIa|t fel.adat - mrĺködési célú
támogatás á||amhánartáson beltilrő| e|őirányzatát |.468,0 e Ft-tal megemeli és ezze| egyidejűleg a
működési ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźłml án történ o j óvá ft ás a e| o ir ány zatźĺt, u gyan eze n ö s s ze gge l c s ökk ent i .

55.i A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék részére közfoglalkoztatásra folyósított támogatás összege az
első félévben 4.263,4 e Ft, mellye| az intézmény költségvetésének módosítása szi'ikséges.
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A Képviselő-testÍjlet
- a Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék 40100-02 cím - kötelezó fe|adat - bevételi működési célú
támogatás á||alnháztaftáson belĺilrő| e|oirányzatát 4'263,4 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás
személyijuttatás, ezen belü| a törvényi illetmények e|őirányzatát 3.840,9 e Ft-tal, munkaadót teľhelo
jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó előirányzatáÍ.4f2,5 e Ft-tal megemeli.

56.l A Józsefilárosi Egyesített Bö|csődék bevételi többlete kamatbóĺ és biztosítói kártérítésbő|245,3 e
Ft, mely bevételi többletet az intézmény karbantartásra fordítja.
A Képviseló-testület
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ kötelezó feladat _ működési bevételi és
kiadás d o l o gilkaľbantartás e|őir ány zatát 2 4 5,3 e Ft-ta| me geme I i.

57./ A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék szám|áján az e|őzó években biztosított Szép-káľtya |ejáraÍa
miatt 1 7,4 e Ft, f0I6. évrő| munkabér visszafizetése címén 740,6 e Ft jóváírás történt. E két bevételi
többlet elvonás alátartozik, mellyel javasolt a mtĺkĺjdési általános tartalék e|őirányzatát megemelni.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás l1108-02 cím működési finanszírozási kiadáson belül az
irányitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása kotelező feladat e|óirányzatáról 140,6 e
Ft-ot, az önként vállalt feladat e|őirányzatárő| |1,4 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11107-01 cím
működési cél és általános tartalékon beltil az általános tartalék - kötelező feladat - e|oirźtnyzatáĺa'
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím _ önként vállalt feladat - működési célú
ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
torténő jóváírása e|óirányzatát ll,4 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a működési bevételi
e|őirányzatát |L,4 e Ft-tal megemeli, továbbá a 40100-02- cim - kötelező feladat - működési célíl
ťlnanszirozási bevételen belül az irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
töľténő jőváírása e|őirányzatźú 140,6 e Ft-tal csökkenti és ezze| egyidejűleg a mrĺködési bevételi
e|őirtnyzatźú I40,6 e Ft-tal megemeli.

58./ A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődékben a Biztos Kezdet Gyerekház ga|éria építésére tervezett
2.000,0 e Ft-os e|őirányzat 2017 . évben nem kerül felhasználásra, a ga|éria építése nem valósul meg,
ezért az intézmény vezetője kezdeményezj a szabad maradvány átcsoportosítását a Gyermekkeľt
bölcsődére biztosított parketta csere felrijításának kiegészítésére, miután az 1.000,0 e Ft e|őftányzat a
munkák kivitelezésre nem elegendő.

A Képviselő-testület
- az onkormányzat kiadás 11108-02 cím felhalmozási ťlnanszírozási kiadáson belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása önként vállalt feladat e|őirźtnyzatátő|
2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a kĺjtelező feladat e|oirányzatára.
- a Józsefuáľosi Eryesített Bölcsődék 40l00-02 cím felhalmozási Íinanszirozási bevételen belül
az irányitőszervi tźtmogatásként folyósított támogatás ťlzetési szám|án töľténő jővtirźsa ĺjnként vállalt
feladat e|őirtnyzatárő| 2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít kötelező feladat e|őirányzatźtra és ezze|
egyidejrĺleg a kiadás beruhtaás - önként vállalt feladat _ e|óirányzatán belül a Biztos Kezdet
Gyeľekház ga|ériázásae|őírányzatát átcsoportosítja a felújítás - kötelező feladat _ e|őirányzatán belül
a Gyermekkert bölcsode parketta csere előirányzatára.

59./ A Józsefuárosi Egyesített Bölcsődéknek az e1őző évek közfoglalkoztatási támogatźsának
elszámolásábő| 452,1 e Ft-os visszaťlzetési kötelezettsége keletkezett, me|yet af016. évi költségvetési

-.maradvány elszámolásánál.kötelezettséggel terhelt maĺadyányként az intézmény.nem je|zett, igy a
költségvetési fedezet nem áll az intézmény rendelkezésére. Javasolt a kötelezettség teljesítése
érdekében a működési általános taľtalékľól a kĺjltsésvetési fedezet biztosítása.

A Képviselő-testtilet
- az onkormányzatkiadás 1l107-01 cím műkodési cél és általános tartalékon belül az általános
taľtalék _ kötelező feladat _ e|óirányzatárő| 452,| e Ft-ot átcsoportosít a 17108-02 cím - kötelező
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feladat - műkodési ťlnarlszirozási kiadáson be|u| az irányítószervi tállogatásként fo|yósított támogatás
ki uta| ás a e| őir ány zatár a.

- a Józsefuárosi Egyesített bolcsődék 40100-02 cím kötelező fe|adat működési
ťlnanszírozási bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
tofténo jőváirása e|óirányzatát és a kiadás működési célú támogatás, ezen belül az elvonások,
befi zeté sek eIőir ány zatát 4 5f ,l e Ft-tal megemel i.

60.l A Polgármesteri Hivatal részéről az a|ábbi koltségvetési igény merült fel:

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgźútatások általános szabá|yairő| sző|ő 20|5. évi CCXXI.
töľvény rendelkezése szerint 2018. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalban sztikséges az elektronikus
iigyintézés biztosítása. Ennek érdekében kialakításra kerül a felület, az ANYK formanyomtatványok
digita|izá|ása, a Hivatali kapu szervizszolgá|tatás, online bankkártyás fizetési lehetoség, a Bevonka
program (adóügy) haszná|aÍa, valamint a tanácsadói és terméktámogatási szolgáltatások. A Hivatal
külső szolgéitatőt kíván igénybe venni, beszerzési eljáľás keretében. A 2017. évi bekerülési összeg
előzetes piackutatás szerint bruttó 8 millió Ft, az ań' követő években éventę bruttó 2,5 millió Ft
összegben előzetes kötelezettségvállalás szükséges, a tanácsadásra és termék támogatásra.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános
tartalékon beltil az általános tartalék - kötelező feladat - e|őirányzatáról 8.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás 11108-02 cím - kotelező feladat _ mrĺködési ťlnanszirozási kiadáson belül az irányító szervi
támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirányzatára.
- a Polgármesteri Hivatal 1ff0|-0f cím - kötelezo fe|adat - miĺködési ťlnanszirozźtsi bevételen
belül az irányitőszewi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źn történő jóváhagyása
e|oirányzatát és a kiadás dologi e|oirányzatźlt 8.000,0 e Ft-tal megemeli.

61./ Gyarmati Imre az Aurőrau'f3.-f5. telken kialakítandó pihenopark létľehozásához 1.000,0 e Ft
összegű közérdekű felajánlást tett (a nyi|atkozatának másolata csatolva az eloterjesztéshez), ezért
javasolt a felajánlás elfogadása és egyben a költségvetés módosítása.

A Képviselo-testület
- az onkormányzat |760I cím _ önként vállalt feladat _ egyéb felhalmozási célú áwett
pénzeszkoz e|őirźnyzatźtt és a kiadás beruházás e|őirányzatźú 1.000,0 e Ft-tal megemeli.

62.l A karbantartások, felújítások, beruhazások kivitelęzési költségei aZ évben jelentősen

megemelkedtek, ezért a május hónapban jóváhagyott e|őirányzatok nem biztosítják a bekeľülési
költségek fedezetét. A csatolt 3la)-e). melléklet ľészletesen tarÍa|mazza azokat az e|óirźnyzatokat,
valamint a további szükséges fedezetek összegeit, osszesen 199.706,18] e Ft, melyeknek fedezetéi'il a
működési általános tartalékot javaslom megjelölni.

A Képviselő-testĺilet
- az onkormányzatkiadźs 11107-01 cím miĺködési cél és általános taľtalékon belül az általános
tarta|ék e|óirányzatárő| 1f3.730,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11l08-02 cím működési finanszírozási
kiadáson belül az irinyitőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása előirányzatára _

kotelező feladat 4.365,0 e Ft. onként vállaIt feladat 640,0 e Ft-, felhalmozási Íinanszírozási kiadáson
belül az irányítőszewi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|őirźtnyzatáľa - kötelező feladat
7 .326,8 e Ft- önként vállalt feladat f3 .3I5,0 e Ft-, továbbá a kiadás 1 1 601 cím _ ĺjnként vállalt feladat

- felújítás e|őirányzatáraf5.8f9,0 e Ft-ot, beruházás előirányzatára3.3]7,0 e Ft-ot, a I|60f cím -
kötelező feladat - dologi e|őirányzatára 57.378,0 e Ft-ot, a l1605 cím - önként vállalt feladat _ dologi
e|őirányzatára 1.500,0 e Ft-ot, melyet részleteiben a3la)-e) melléklet tarta|maz.

a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40l00-0l cím működési finanszírozási bevételen belül az
irányítőszer:vi támogatásként folyósított támogatás fizetési számtán tĺjrténő jőváirása e|óirányzatát _

k<jtelező feladat f .740,0 e Ft-tal, - ĺjnként vállalt feladat ó40'0 e Ft-tal, felhalmozási flnanszirozási
bevételen belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|źtn történő
jőváírása e|oirányzatát_ kĺjtelező feladat 6.]86,8 e Ft-tal, - önként vállalt feladat 2.000'0 e Ft-tal, és

22



ezze| egyidejűleg a kiadás dologi e|őirányzatáÍ" - kotelezo fe|adat f.140,0 e Ft-tal, önként vá||alt
fe|adat e|őirállyzatáÍ' 640,0 e Ft-ta|, és a fe|újítás e|őirányzatát - kötelezó fe|adat 2.666,8 e Ft-tal,
beruházás e|oirányzatźÍ. - kötelező fe|adat 4.120,0 e Ft-tal, önként vá||a|t feladat 2.000,0 e Ft-ta|
megemeli a 3/d me|lékletben részletezettek alapjáll.
- a Napľaforgó Egyesített óvoda 1f1O0-1J cín működési ťĺnanszírozási bevételen belü| az
irányítószeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési szźlmlán történő jőváírása e|őirányzatát -
köte|ező feladat 1.625,0 e Ft-tal, a felha|mozási finanszíľozási bevételen be|u| az irányítószervi
támogatásként Íb|yósĺtott támogatás fizetési szám|án történo jóváírása e|oirányzatät - kotelező Í.eladat
540,0 e Ft-tal, - onként vállalt feladat 21.315,0 e Ft-tal,és ezze| egyidejű|eg a kiadás dologi
e|őirányzatát - kötelező fe|adat 1.625,0 e Ft-tal, és a felrijítás előirányzatát - kötelező feladat 300,0 e
Ft-tal, - önként vállalt feladat 20.380'0 Ft-tal, aberuházás előirányzatát - kötelezo feladat 240,0 eFt-
tal, önként vállalt feladat 935,0 e Ft-tal megeme|i a3le mellékletben részletezettek alapján.

63./ A pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak, valamint a pedagógus bénábla a|á tartoző
kisgyermeknevelőknek és szociális ágazatban pedagógus munkakorben foglalkoztatottaknak a bére a
jogszabályban meghatározot. garantźút illetménnyel került megtervezésre. A nemzeti köznevelésről
sző|ő 2011. évi CXC tv. módosu|t, a pedagógusok utolsó béremelése te|jesítmény énékelés alapján
differenciáltan is adható. A koltségvetési szerveink a differenciáláshoz az értékelési rendszert még
nem alakították ki, így differenciá|ás nem |ęsz. f017. szeptember 1-i pedagógus béľemelés érinti az
óvodákon kívül a felsőfokú végzettségű kisgyeľmek nevelőket, valamint a szociális ágazatban a
pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat. A béľemelés 20|7. évi költségvetési többlete 6.324,39 e
Ft, mely koltségvetési szervenként a következo:

- 7f1o0-|7 cím Naprafoľgó Egyesített óvoda 4.flg,36 e Ft+járulék g43,66 e Ft, cisszesen 5.233,02
e Ft,

- 40108 cím Józsefvárosi Szociális SzolgáItató és Gyermekjóléti Központon belül a Gyermekek
Atmeneti otthona 4f ,33 ę Ft+ járulékok 9'3 1 e Ft, összesen 5 l ,64 e Ft,

- 40100-0f cim lőzsefuárosi Egyesített Bölcsődék
a) kötelező feladat esetében 788,04 e Ft+ járulék 173,37 e Ft, cisszesen96|,4| eFt,
b) önként vállalt feladat esetében 64,2 e Ft+járulék |4,12 e Ft, összesen 78,3f eFt.

A következő évekľe a bérfejlesztés a jelenlegi engedéIyezett |étszámra 24.9|7,4f e Ft többletet
j elent, mely előzetes kotelezettségvállalás.

A Képviselő-testület
- aZ onkormányzatkiadás 1l 107-01 cím működési céI és általános tartalékon belĺil az általános
tartalék _ kötelezo feladat - e|óirányzatźlrő| 6'3f4'39 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 1ll08-02 cím
működési ťlnanszirozźtsi kiadáson belül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

- kötelező feladat 6.246,07 e Ft, önként vállalt feladat 78,32 e Ft- eloiľányzatára.
- a Napraforgó Egyesített ovoda 7fI00-17 cím _ kötelező feladat - működési finanszírozási
bevételen beltil az irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán töľténő
jőváírása e|őirźnyzatát 5.233,02 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények
e|őirányzatát 4'f89,36 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|őirány zatát 9 43,66 e Ft-tal megemeli.
- a Józsefuárosi SzociáIis Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40108 cím - kötelezó fe|adat -
mtĺködési ťlnanszirozási bevételen belĹil az irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|án történő jőváírása előirányzatźú 5I,64 ę Ft-tal és a kiadás személyi juttatás/torvényi
illetmények előirányzatát 4f,33 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|óir źtny zatát 9,3 | e Ft-tal me gemeli.
- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék
ťlnanszir ozás i bevételen beltil az irányítószerv i
torténő jóváírása e|oirányzatät 96I,41 e Ft-tal
e|őirányzatźń 788,04 e Ft-tal, a munkaadót
e|őirányzatát |]3,37 e Ft-tal megemeli.

40100-02 ěł.n - kötelező feladat - mtĺködési
támogatásként folyósított támogatás fi zetési szźlm|án
és a kiadás személyi juttatás/törvényi illetmények
terhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó

- a Józsefuárosi Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím - önként vállalt feladat - műkodési
ťlnanszirozási bevételen be|ül az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|án
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töfténő jóváírása előirányzatát ]8,32 e Ft-ta| és a kiadás személyi juttatás/töľvényi i|letmények
e|óirál.ryzaÍát 64,2 e Ft-tal, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|ási adó előiľállyzatát
74,\f e Ft-tal megemeli.

64.l A Po|gármesteri Hivatal Közteľti|et-felügyleti feladat e||átásához a f011. évi Hivatal
költségvetése 12.000,0 e Ft előiľányzatot tarta|maz 2 db gépjźLrmű beszerzésére. Az e|őirányzat
átcsoportosítása indokolt az önkoľmányzati feladatok költségvetésébe. A gépjáľművek a Hivatal
h aszn á1 atáb al uzemelteté séb e ke rü l n ek.

A Képviseĺő-testület
- az onkormányzatkiadás lll08-02 cím - kcjtelező feladat - műkodési ťlnanszirozási kiadáson

belü| az irányítőszervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása e|óirányzatźúól 12.000,0 e Ft-
ot átcsoportosít a kiadás l l 60 l cím - kötelező feladat - beruházási e|őirányzatára'

- a Polgáľmesteri Hivatal 1f203 cím _ köte|ező feladat - működési ťlnanszirozási bevételen belül az
irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szám|än torténő jőváírásae|őirányzatát
és a kiadás beruházás e|őirányzatán belül a2 db gépjármű beszerzése e|őirányzatźú csokkenti.

Egyéb kö|tségvetést nem érintő döntések

1./ A Bursa Hungarica Felsooktatási Önkormányzati Osztöndijpá|yźtzatot az oktatási és Kulturális
Minisztérium f000lf00|. tanév során hozta létre a települési és a megyei önkoľmányzatok
együttműködésével, azza| a céllal, hogy a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzettĺ hallgatói
számára rendszeres anyagi segítséget nyújtson. A helyi onkormányzat évente csat|akozhat az
ö sztön d íj ren dszęrhez.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű pénzbeli szociális juttatás, támogatási rendszer,
amelynek pénzĺjgyi fedezeteként három forrás szolgál:

( 1 ) A te lep iłI é s i/ k e r ül eti i) n k o r mdny zat o k dlta I ny új t o tt t ámo g at ĺźs :

A Bursa Hungarica osztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási ľendszerben a döntéslrozatal
soľán a legtobb ismeret birtokában toľténjék meg a rászorultság elbírálása. Ennek megfelelően, az
önkormányzatok által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztondijpá|ytnat
helyben (az önkormány zato|aá|) kerül elb írálásra.
Atámogatás havi összegét pá|yázőnkéntá||apitjźtkme9az önkoľmányzatok. A minimum összeg 1000
Ft/hőlfő, a maximum összeget az érintett onkoľmányzathatározza meg. A korábbi évekhez hasonlóan
javasolom, hogy a ttmogatás havi összegének maximuma 5.000,- Ft/fó legyen.

(2) A megei/fővdrosi önkormúnyzat(ok) dltal nyújtott tdmogatás:
A megyei/fővárosi önkormányzat tetszőIeges összeggel kiegészítheti a települési onkoľmányzat źita|
támogatott pá|yáző vagy pźiyźuők számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj osszegét.

(3) Intézményi tómogatlÍs:
Az Emberi Erőforrások Minisztéľiuma a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni
kívánó, szociálisan hátľányos he|yzeil fiatalok támogatásához oly módon kívźtnhozzźĘárulni, hory a
teleptilési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati
támogatássa| megegyező méľtékben - a Minisztérium hivatalos |apjźtban évenként kozzétett
értékJnatárig _ kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész ery fóre eső maximuma aZ előző fordulóban
5. 000,- Ft/ főlhő volt (intézményi ösztondíj ľész).

Az öszttindíj ídőtaľtama:
''A'' típusú pá|yázat: 10 hónap, azazkét egymást követő tanulmányi félév (a f0I7120|8. tanév második
féléve és af018ĺ2019. tanév első féléve);
''B'' típusú pá|yázaÍ.: 3x10 hónap, azaz hat egymást
2019/2020. tanév és af020l202l. tanév).

A páIyázók ktiľe:

követő tanulmányi félév (a f018ĺf0|9' tanév, a

L,ĺ
24J 

^,ł



AZ,,A,, típusú pályázatra azok az önkoľmálryzat i||etékességi teľületén lakóhellyel ľende|kező,
lrátrálryos szociá|is helyzetű pályźvőkje|entkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
ha||gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredmélryező a|apképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eľedményező mesteľképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokri szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A llB|l fipusú pá|yázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel ľendelkező'
hátráryos szociáIis he|yzetu (a 201712018. talrévben uto|só éves' érettségi előtt álló középisko|ás,
illetve fe|sofokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatáSi intézménybe felvéte|t még nem nyert,
érettségizett) pá|yázők jelentkezhetnek, akik a f018l2019. tanévtő| kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatáSi szakképzésben kívánrrak részt venni.
A ,,B'' típusli pályázatrajelentkezők közÍ'i| csak azok tészesülhetnek ösztondíjban, akik 2018-ban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 20|8lf019. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pá|yáző, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszeriÍ felsőfokú szakképzésben vesz részt,
- a Magyaľ Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben veszrészt,
- külff'ldi intézménnyel áIl hallgatói jogviszonyban.

Az ösztondíj elbírálása kizárő|ag szociális ľászorultság a|apján, a pá|yáző tanulmányi eredményétől
fiiggetleniil történik. onkormányzatunk ösztöndíjrenđszerhez torténő csatlakozását kovetően 2014.
évben 46fő,2015. évben 62fó,20I6. évben 56fő,2011. évben 61 fő ľészesülttámogatásban.

A települési önkormányzat a hatáľidőn belÍil benyĺrjtott, formailag megfele|ő páiyázat e|bírá|ását
követően a pá|yázőt minimum l.000 foľint havi támogatásban részesíti vagy a pá|yáző támogatási
igényét elutasítja. A teleptilési önkormányzat a megítélt havi támogatás osszegét a pźúyázati foľduló
teljes tartamźtra garantá|ni koteles, annak módosítására nem jogosult.

onkormányzatunk terĺ'iletén mintegy 16 felsőoktatási intézmény, intézményi kar talá|ható, amelynek
alapján kerületünket méltán emlegetik egyetemvárosként. Ugyanakkor Józsefi'árosban a szociálisan
rászoľuló személyek aränya budapesti viszonylatban magas' ezért indoko|t az ösztöndíjrendszer
fenntaľtása. A pźůyázat kiírásáról és elbírá|äsárő|, a pá|yźtzati <isszegek ptiyázők közötti
meghatározásaról a Képviselo-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabá|yzatáról szóló
3612014. (XI.06.) önkormányzati ľendelet 7. mellékletének 2.1.10. alpontja a|apján az Embeľi
Eroforrás Bizottság dönt.

A Bursa Hungarica osztöndíjpá|yázathoz minden évben ktilon kell csatlakozni. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma tźĘékoztatása szerint a pá|yázat előľelátható|ag 2017. szeptember 4-én
kerül kiírásra. Az önkormányzatok csatlakozźsihatárideje f0I7. október 3. napja, ezért szükséges,
hogy az előterjesztést a Képviselő-testĺilet af077 . szeptemberi ülésén tárgya|ja.

A Képviselő-testület a 18|/20|4. (vilI.fl.), a f|1l2015. (x.17.)' a l81lf016. (IX.08.) sz.
határozatában a fenntanási időszakra e|ózetes kötelezettséget vállalt 20|7.,2018.,20|9' és f0f0.
évekre évente 3 mil|ió forint erejéig. A 2018-ban kiosztható összeg f.750.000,- Ft, figyelembe véve a
20I]. évi,,B'' típusú pá|yźnaton nyertes 5 főre eső 250.000,- Ft-ot (a 2015-ben nyeľtes 2 fő ,,B" típusú
pźůyáző kiesett a támogatoÍt korből' 20|6-bąn nem volt ,,B'' típus1l pá'|yáző). A ,,B'' pá|yázaton
nyertes pályźnők esetében az ösztondijat 3 évig fenn kell tartani. Amennyiben a nyeĺtes péiyźnő a
pźiyázati időszak alatt jogosulatlanná válik az ösztöndíjra, úgy a fennmaľadó összeget a
támoga'táskezęlő visszafi zeti az onkoľmányzat részére.

A Képviselő-testület döntése a felsooktatásban résń, vevő hallgatók juttatásairő| és az általuk fizetendo
egyes téľítésekről sző|ő 5Il2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18-20. $-án és Magyarország helyi
önkormányzaÍairő| sző|ő f01l. évi CLXXXIX' toľvény 23. s (5) bekezdés 17. pontján alapul.
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Magyaľország Alaptörvénye 32. cikk (l) bekezdés f) pontja alapján a helyi onkormányzat a helyi
közügyek inÍézése köľében törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján
önál|óan gazdá|kodik

u. A beteľjesztés indoka

A költségvetésről szó|ó önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testi'ilet át nem ruházhatő
hatásköľébe tartozik.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása

A költségvetés eIfogadását kovetően hozott képvise|ő-testtileti döntések, źttruhźvott hatáskorben hozott
módosítások, e|őirányzat átcsopoľtosítások' az évkozi gazdasági események, támogatások miatt
indokolt a költségvetési rendeletet módosítani és a határozatot elfogadni.

fv. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület az önkormányzati rendeletet az źi|amhánańásról sző\ő f\I l. évi CXCV. törvény
34. $ (5) bekezdése, a Magyaroľszághe|yi önkormányzatairól szőlő 20| l. évi CLXXXIX. törvény 42.

$ 1. pontja a|apjźnhozzameg.

Kérem aze|óterjesztés mellékletétképező önkormányzati rendelet éshatározati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testüIet rĺgy dtint' hogy

1. a) a Polgármesteľi Hivata|ban az elektľonikus ügyintézés biaosítása érdekében a következő
évek költségvetésére évenként bruttó 2.500,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállal, melynek
fedezetéül az Önkormányzat sajátbevételét jelöli meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: mindenkori költségvetés elfogadása

f. a Budapest, VIII. kertilet Auróra u. f3-f5. telekre pihenőpark kialakításához Gyarmati Imre
l.000,0 e Ft-os kĺjzérdekű felajánlását elfogadja.

Felelős: Polgármesteľ
Határidő: 20Í7. szeptember 07.

3. a) csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati osztondijpát|yázat 2018. évi
fordulój áho z, amenny iben ki írásra kerül.

b) a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osztondijpá|yázat 2018. évi fordulójához
az önkoľmźnyzati támogatás keľetösszege f.750.000'- Ft, minimum összegének 1.000
F tJ fő ĺhő, maximális osszegének 5. 0 0 0,- F tl fő lhő ĺis sze get határ oz me g.

c) ahattrozat l. pontja szerinti csatlakozás érdekében onként vállalt feladatként a20fl. évi
költségvetés helyi adóbevételeinek terhére előzetes kotelezettséget vállal 500.000,- forint
erejéig a.B típusú Bursa Hungarica |elsőoktatási Önkoľmányzati osztondíjpáIyázat fedezeJs. érdekében.

d) felhatalmazza a polgármesteľt a csatlakozáshoz szükséges dokumentum ok a|áirásátra.

Felelős: Polgármester
Határidő: a)-c) pont esetén f017. szeptember 07., d) pont esetén 2077. szeptember 30.
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4. az 5]ĺ2017. (III.9.) sZá|T|í) határozat 12ld. pol-Ńjában a gyoľsszolgálat-karbantańásra előre
vállalt kötelezettség f018. évi összegét bruttó 534.455,9 e Ft-ra, a f019. évi összegét
534.456,0 e Ft-ra módosítja, me|ynek fedezete a következő évek onkonnányzati saját
míĺködési bevéte|e.

Felelos: Polgármester
Hatáľi dő : m indenkori költségvetés i rendelet elfogadása

5. a 20l'1' szeptember l-i pedagógus bérfejlesztés miatt. a következő évek költségvetésének
terhére 24.911,4f e Ft-ra e|őzetes kotelezettségetvá||a|, melynek fedezetéül azonkormányzat
saját működési bevételét jelöIi meg.

Felelős: Polgármester
Határi dő : mindenkori költségvetési rendelet elfo gadása

6' felkéri a Polgármestert, hogy a következő évek koltségvetésének tervezésekor ahatźrozatban
foglaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: mindenkori koltségvetési rendelet elfogadása

Döntést végľehajtását végz(i szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iľoda, Pénzügyi
Ügyosztáty, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztáty, Józsefváľosi
Gazdá|kodási Központ Zrt., JőzseÍvárosi Egyesített Bötcsődék, Napľaforgó Egyesített Bölcsőde,
Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Ktizpont

Budapest, 20 1 7. augusztus 29.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából

{r

dr. *Mk**
a|jegyzó
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Szociális ágazati összevont pót|ék

Intézmény megnevezése
költségy€tési

cím
2017.Iv'-v.-vl.-vII. hó köte|ező feladatok

2017. Iv.-v.-vI.-vII. hó önként vál|alt
feladatok

Devetel

kiadás
személyi
jutt8tás

kiadás
munkaadót

terhelő
járu|ékok

kiadás
össz€sen

oevetet
(íinanszíroz
ósi műkłidés

bevétel
felĺiryeleti

kiadás
szemé|yi
jutt8tás

kiadás
munkradót

terhelö
járulékok

lĺiadás
összsen

múkłidési
bevétel

fe|ügyeleti

3

teryarost Dzoctailg
Szolgóltntó ćs 40r00 31 193; 25 s6Eĺ3 s 62,4,! 3t 193,2 1 73918 6343,5 I 395,1 7 739ł

4 LELEKHAZ,LELEK
PROGRAM 40r0r 0,( 0,( | 752J | 436,1 3 ló'l | 752ł

5
Gadasági szeruezet és

Központi Irányitás
40102-01 4349;, 3 565,3 784,4 4 349,1 0,( 0,( 0,( 0,(

Család és Gyermekjóléti
Központ

40102-02 4 503,f 3 691,6 812,1 4 503,? 0í 0.( 0,( 0,(

Egyéb szociá|is szoIgáltatás 40t 02-03 r81,l I 014,5 | 231,t tn<7? 4 145;t 912,( 5 057,1

6
család és Gyęrmekjó|éti

szolgálat
40103 7 058,( 5',185,2 | 27f'ź 7 058,( 0,( 0,( 0,( 0,(

Szociá|is étkeaetés 40104-01 33f; 2'12,4 śa( 33fł 0'( 0ĺ 0í 0,(

'1 Házi segitségnyújtö 40104-02 2345,. 1 922,5 422,9 2 345,4 639,8 514 4 Ilśl 639,{

8 Nappali Ellátás 40105 6 077,l 4 981.! I 095,! 6 077,t 0,( 0,( 0ĺ 0,(

9
ldösek Atmenetl otthona /

G^ÁÄ^.^háż 40106 2 153,( | 764,8 388,t 2 1s3,( 0,( 0,( 0,( 0,(

l0 Jelzőrendszeres házi
<éđíłcéońwÍtirÁ<

40t07 0,( 0,( 0,( 0,( 29O,1 237,7 52,Ą 290,1

ll iyemekek Atmeneti Otthona 40108 I 143,( 937.4 206,2 I 143,( 0,( 0.( 0,( 0,(

ĺ2 oKatást-nevelésl
inléfménvek étkeŹetéśe

40109 I 991,! | 632,7 lSO t I 991,1 0ĺ 0,( 0,( 0ĺ

Egyesített B.ilcsődék 40r00-02 6 034,( 4945,9 I 088,1 6 034,( 499,5 409.1 90,( 499,!

l6 oSszesen: 31f21,2 30 514J 6113,( 37 2f7,2 I 23ei 6 753,4 I 4E5,r E 2393

45 466-a 37 267. I t98-! 45 466.



Béľkompenzáció
Béľkompenzáció

2' me||é|dete ezer forintban

Sorszám Intézmény megnevezése
ktiltségvetési

cĺm
2017. m.-Iv'-v.-vl.hó

me&legyzes
DeYerct

(Íinanszírozásl
mĺiködési
bevétel

felügyeIeti

kiadás
szemé|yi
juttatás

kiadás
munkaadót

terhelő
járulékok

kiadás
tisszesen

I Polgármesteń Hivatal 12202

197.i lól.t J)-: 197

ebbő| á||amigazgatás
fe|adat béľ El'ó e FÍ

járu|ékok 17'9 e Ft

z Po|gármesteri HivataI
Közte riilet-felĺi gye|et

12203
7t.t 58.r t)a 7t,.

Jrzse|Ýárosi szociá|is
Szo|gáltató és

rt'ô;ńôLiÁ|áłi rÄ'ń^ňí
40100

I 025.a E40.ś lEs.( I 025.4

Ą
LELEKHAZ, LELEK

PROGRAM 40101
J /ý 46.8 10.4 3 /./ önként vá|lalt felada

5
Gazdasági szervezet és

Központi lránýtás
40102-01

101,1 88.r 19.4 107,'

o
Család és Gyermekjóléti

KÖzpont
40102-02

38,( 1t') 6.€ 38,(

7 Egyéb szociális szolgáltatĺís 40t02-03

87.i 7 |.ć l5'ć E7,2

iinként vál|a|t felada

I Család és Gyermekjóléti
Szolgálat

40103

68.1 )o t, f 68,4

9 Szociális étkeztetés 40 I 04-0 I

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

10 HŁi segítségnyujtás 40104-02

l2E,t |05'ó 23.i 128,6

ebbő| łĺnként vállalt fe
Béľ 58'4 e Ft' járu|él

12,8 e Fr

ll Nappali Ellátás 40105 37t,: 304.4 67 -1 37t.5

t2
Idősek Atmeneti otthona /

ŕl.naĄnzAh.Ąz 40106
79.X 64.Í l4.t 79,2

13
Jelzőrendszeres házi

ceoíÍcámuiitác 40107
0.( 0.( 0.( 0.{ łinként vá||a|t feladaĺ

t4 Gyermekek Atrneneti Otthona 40108
0,( 0.( 0.( 0.(

l5 oktaĺĺsi-nevelési intézmények
ÁtvéńptéśF 40109

E7.3 7 t.( ts.1 E7.3

t6 Egyesĺtett BłiIcsődék 40100-02 t 8E8.2 1547.t 340.4 I 888.2

t7 srcnt Kozma Egésxégügyi
|łiiznĺlt s0100

4 999.1 4 098.ĺ 901.( 4 999;,

t8
Napraťorgó Egyesített

Tvoda
72100-17

635.? 521.0 114.1 635.1

l9 osszesen:
E Et7'ĺ ,7 'r'r1 ,l I 590,t I 817.t

20
2l łinkénŕ vń||alÍ 176.1 38.8 f|s.Í
22 kłitelező fe|adat 6 969.i I 533.r I502.1
z3 á|lemicezcetísi 81.( 17,9 99.5
.Ä Mind łisszgsen I 8r7.8
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eloterlesztes 3/ a) melleKlet

KT 89120|7 (IV.ĺ3.)
határ ozat 1.sz. me|lék|et

szeľinti soľszám

llékl

302

190

191

TÖmo u.38/A. ovoda fe| iítás
svorsszoleálat karbantaľtás (20|9.12.3 |-ie)
TérkÖz B Bláthv o. kcizÖsséei tervezés

Bláthv o. u. Golsota u. - Vaida P. u. szakasz

Go

Megnevezés

lgota u. Delei u. - Bláthy o. u. szakasz

Rendelkezésre állÓ fedezet

11605/ łi dologi
11601/ł' fel jítás

11602/ k dologi
11602/ti dologi

11602lö fel jĺtás

58 700 000

998 073 000
s 800 000

Pőt fedezet igény:

47 000 000
48 000 000

I 157 573 00U

1 500 000

25 349 000

57 378 000

0

0

84221 000

15 849 000

57 378 000
1 s00 000
4 700 000

1 160l/Ö fel jítás

I I 602/k dologi
1 l 605/Ö dologi

1160l/ Ö fel .iítás
1 1601/ Ö fel jítás4 800 000

E4ZZl UUU

\)
c.r-

3.100 az ei.



I{I 89 ĺ20t7 (Iv. 13.) határoza|
1.sz. mellék|et szeľinti

soľszám

3/b. mellékletlék

Mátyás téľi csobogő építése

Dankő u. 3-5. te|ephelyen kamera. és riasztő rendszer

Megnevezés Rendelkezésre áll fedezet

adatok:Ft-ban

2 000 000

PĺÓt fedezet igény:

s00 000

2 500 000

2 I77 000

.......iťo:.ooo

11601/ä
beruházás
1160l/łi
fe| iítás

2657 000



KT 89120|7 (Iv.r3.) hatÁroza1
1.sz. melléklet szerinti

sorszám

3/c. melléklet

osztály u. Stľobl u' keľesztezódésben kiépítendó gyalogos átkelö, osztź y u. foľgalmi
rendjének meg:łá|toztatźsą Strazsa u. TijľÖkbecse u. kÖzÖtt Tisztes u. forgalmi rendjének
megváltoztatźsatáĺgy beszerzési eljárasban a Budapest KÖz tZrt nem jĺĺrult hozzáa
gyalogos átkelóhelykialakítasahoz, de engedélyeziegy taktilis ľávezetésíĺ forgalom
csillapítő kiisztib kiépítését.

Megnevezés Rendelkezésre állÓ fedezet

j igény 11601 Ö beruházás

ad atok: Ft-baĺl

Pőt fedezet igény:

Ňs,

0

",': 'lrZO,OiO0O

1 zUU UUU



KT 8912017 (rV.r3.)
határozat l.sz mel|éklet

szerinti sorszám

3/d. melléklet

l

l)

17

ľolnai u. 19.

t8

- Gyermekkeĺt Btlcsóde ( Nagytemplom u' 3.) homokozÓ kÖré gumiburkolat
(észÍtése

22

- Gyermekkert BÖlcsóde ( Nagytemplom u. 3.) udvar feltlli homlokzatjavítása

z>

- Játékvár BÖlcsóde ( Horánszky u. 2l.) udvari gumiburko|at cseréje

27

P ||.lur mpđśíl

3sővÍz e|vezetÓ és vĺzvezetékendszer fel jĺtása (+beázás miatt a lapostetó és
łh|aknk iawítá<a kárhántáŕáŚá\

3l

Megnevezés

J+

}eltéri ajtÓk cseréje (55 db)

RiasaÓrendszer fel iĺtása

Jŕ'

isőv|z e|vezgtő és vízvezetékendszer fel jĺtása (+beázás miatt a lapostetó és

lh|akok iavĺtása karbantartása)

49

50

]eltéri ajtÓk cseréje (55 db)

RiasaÓrendszer fel i ĺtása

oz

ĺfáŚá

Kerĺtés felťljítása (lábazat javĺtásą festés)

64

ot

tátszÓdomb és homokozÓk esési terének sumiborítása

r9

Inféménv beiámti aitaiának cseréie

zsalugáterek cseréje

7l

ÍátszÓudvaĺ fel jĺtása ( j játszÓeszkÖztk vásfulása, homokozÓk ĺelťtjítása,

3umiborĺtás kialakításą TUV engedély hiány miaB játékok visszabontása)
átékok.te|eDtési tervek)

Rendelkezésre
á||ő fedezet

68

75

Kerĺtés' teľaszkorlát ĺel iĺtása
F.ÔlwnŚ kÔn lin |e|tm cśeŕe í-2(l{) m2)

.tŁ

MosÓkonyha és Íözókonyha csempéjének cseréje

RiasztÓrendszer fel i ĺtása (ovoda rendszerérôl valÓ Ieválasztás)

íÁ hlł|ĺnk zce|ll gáfcrek .míĺemléki wéĺle|em - \

2 s00 000

Fĺités korszerÍlsĺtése (radiálorot kazán cseréje)

2 000 000

Utcai vakolat felílj ítása

ĺ0100-02ik
lolopi

2 500 000

éĐ{+ésg.visszavonva

\-

ĺ0100-02iÖ
{nlnoi

4 000 000

PÓt fedezet igény:

ĺ0100-02/k
bl iítás

2 500 000

ĺ0l00-02/k
lolopi

s00 000

4 000 000

adatok: Ft-ban

ĺ0 l 00-02it
rcruhŁás

2 500 000

ĺ0l 00-02ik
lolopi

s00 000

500 000

I 500 000

rntézményĺ

640 000

ĺ0l00-02/t
rcruházás

14 000 000

QĹ

I 200 000

ĺra o.".ĺnę al.a nit{

ĺ0100-02/k
lolosi

500 000

880 000

ĺ0100-02/k
leruházás

Áoo ooo

I 000 000

l0 000 00(

ĺ0100-02/k
renrházác

880 000

400 00(

**

I 500 00(

401 00-02/k
beruházás

I 000 000

JEtJ Mlnlmano.BÖlcsÖde

4010&02l k dologi
40100.02/kfe| jí ís

40100-02/ berubĺázĺs
4010G02/ ô dologi

40l0G02/ ô fe|űjítrás

40100-02iô beruházás

600 00(

300 000 I
2 000 000

480 000

2.{]{JĺLĺtÍ]ĺ'}

1 200 000

2 740 000
2 666 800

4 120 000

640 000

2 000 000

12 166 800

2 000 000

'":

{0100-02/k
rehiiítás

200 00(

JEĘGy.'''.lłkd

2720 000

ĺ0100-02/k
|el iítás

400 00(

l 066 80(

''' .l.:ll ;]'.lJrjr']ľJI((;Y.;il . :

i' .r:i., l:r -r.irrt. :,i';,! !

21,08630849



Kr 89t20r7 (rv.rs.)
határ ozat l.sz. mel|ék|et

szerinti sorszám

fr4

215

3/e. melléklet

átszÓudvaÍ telies fel i ítása. a ba|esetveszéIv messztlntetése /ta|í

I. emeleti gyermekmosdÓ feltijítása: ftirdó, vizesblokk fel jĺtása csĺĺhálôzzti a|apvezntékek
cseréje, (FÖldszinti mosdÓ régi elburkolt sarokszelepek cseréje elzfuhatÓság és javíthatÓság

miatt. 1 ' eme|eti vizesb|okk régi foncsó strangcsÖvek PVC.cs<íre cseréje, nyomÓvezeték,
saĺokszelepek cseréje, fali csempe és jfuÓlap burkolás cseréje. WC-k elválasztÓ
oolikarbonátos oldalfalak szerelése.)

216

2t'1

2t8

Védófal az Óvoda és a JEGYMI kÖzÖtt (JEGYMI udvaĺ.Óvoda udvar e|választÓ ĺégi
drÓtkerĺtése helvett traDézlemezes kerítés (30m hosszban: 2.2-2.smasas) építése)

..Á
226

ľisztasági festés: TálalÓkonyhák festése. I' - II. emeleti lépcsóházi folyosÓ falának
:isztasáei festése. Gvermek ÖltÖzók és a ftldszinti folvosÓ falának tisztasási festése

,)9

Megnevezés

230

HátsÓ udvaĺ sumitéslázása (min.: 60 nm)

231

Az Óvoda telies festése és aitÓk mázolása

z))

A terasz hiányzÓ gumiburkolatának pÓtlása.

,14

Udvari fedett tartÓzkodÓ |apostetö szigetelés

242

F,ĺ1|ĺ|szinti és eme|efi ŕĺ|tłi7ŕĺk h||Íko|^tának cseréie

z+)

FÓldszinti és emeleti folvosÓ aitÓk mázo|ása

249
251

ľetószisetelés kiváltása. ktnnvíiszerkezetes sátortetó kialakításáva|

z6t)

lels ílivepes) heiárati eitĺĄ cseréie

263

Hom|okzat téhiiítás íepész éDiilet)

264

Nví|ászárńk cseréie

,74

ľerasz fémszerkęzetének fehiiítása

275

frĺheiáraf i fakanll iavífása

Az udvaron lévó mees |lvedt sumitéslák cseréie. iavítása

278

7 énít|ef - Avíż e|vezetéąe fnlvrĄk4k kiénítése

lxĺ|

}voda komnett kerítésének fehiiítfua (600'e). Vaskaouk cseréie (l50e.)

281

3 csoportszoba ÖltÖzóiének mosdliának tisaasási festése

287

l.á áh|ĄkÔk kíl|śŕĺ ÍeŚÍéŚe

Rendelkezésre
állrÓ fedezet

ZÜÜ

A mellék beiárati aitÓk cseréie. tokkal eevtltt 2 db.

f90

3umitéglák cseréie' további telepítése

291

<riszĺlás iáték áthe|vezés íTIIV) íGllmitég|ák cŚeréiéve| ewĺift)
HomokozÓban lévó beton tilóke zumiburkolása
Udvaĺi fedett tartÓzkodÓ lapostetó szigetelés

f 9f| |lĺl1,

ľnmĺęzoha réoi linr1|ellm hllrkn|aÍának cseréie. Iinr1lellmra v2W.ĺntŕitf qtmira

A szín teteiének telies iavítása. csatomázása

PÓt fedezet igény

Udvar felr1iítfua (eumités|a. udvaÍi iátékok homokozÓ kia|akítás)

2921 000

4 381 500

803 f1s

I 168 400

kłiltségvetés

950 000

| 7s2 60C

876 300
321 3t0

72|00-17/Ö fel iítás

450 000

467 360

adatok: Ft-ban

233 680

13 874 750
11 0?.5

7f|00-I7lóberuházás

240 000

1 16 84C
,ą j6x í)íxI

450 0i

72|o0.t1lö beruházás
7210G17/Ö fel jítás

72|oo-|7l kbeĺuházÁs
72100.17lk felíljítás
72100-17/k dologi

l0

r95 000

f23 500

72

300 000

2t9 075

1'

00-

150 0i

438 1s0

72

00-

7s 000

460 058

7kbeuházás

r 095 375

tz

4s0 000

00-

3 000 000

1k ĺĺo|noi

00-

219 075

7ik doloei

72

| ĺ|l

160 000
8 000 000

{--

7/Ö fel iítás

t67 958

7f
00-

7 500 000

7/ fehiiítás

t38',148

72

I 168 400

00-
7ik doloei

ossszesen:

180 000

00-

292 100

7/k dolosi

72

150 000

7/Ö fel'iiítás

65 723

72

00-

3fI 310

l lł7 hen|h^7źŚ

72

I 168 400

1s0 000

00-
7/Ö fehiiítás

'12

L 102 678

100 000

00-

ôsszesítve

7/Ö fel iítfu

00-

| 55 ()ĺ|ĺ)

467 360

7/Ö fehiiítfu

.7.) x,6 í,ll,.

72

7s 000

7/k fel iítás

72

150 000

00-l7/kfel iítás
00-17/k dolosi

72

00-17/k dolopi

72

300 000

00-l7/Ö beruházás
00-17/Ö beruházás

||| l)ĺ|{|

72|00.|7lÖ fel iítás

23 480 000

100 000

i2100-17/k dolosi

935 000
20 380 000

240 000
300 000

I 625 000
23 480 000

7fI00-I7|Öberuházás
33



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő_testületének

.......lf0l7. (.... .....) önkoľmányzati rendelete

a20Í7. évi köItségvetésľől sző|ő3612016. (xII.21.) önkoľmányzati ľendelet módosításáról

Budapest Fováros VIII. kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselo-testÍilete az A|apÍorvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskorében, az A|aptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkorében eljárva a következőket rendeli el:

1. $ A f0|7. évi költségvetésľől szóló 36lf016. (XII.21.) onkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. $-a he|yébe a következő rendelkezés lép:

''2. $ (l) A képviselő-testĺ'ilet az önkormányzatf0I7. évi költségvetésének

költségvetésibevételei fóösszegét 18.946.236,3 ezerFt-ra,
köItségvetésikiadásai fóösszegét 26.f99.649,0 ezerFt-ra,
ťlnanszírozási műveletek egyenlegét 7 .353.4|f ,1 ezer Ft-ra
módosítja.

(f) az (l) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási fóösszegeken beltil a működési
koltségvetés

bevételi főösszegét |5.912..173,I ezerFt-ra
kiadási főösszegét |8.4f8.5|3,9 ezerFt-ra
ťlnanszirozási mtĺveletek egyenlegét 2.515.740,8 ezęrFt-ra
módosítja.

(3) az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belĺil a felhalmozási
költségvetés
bevételi főösszegét 3 .033 .463,2 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 7 .8..l | .135,| ezer Ft.ban,
ťlnanszírozási műveletek egyenlegét 4.837.67I,9 ezerFt-ban
állapítja meg.

2. $ (l)A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 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 ľendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9-1 l. melléklete helyébe e rendelet 9-l l. melléklete lép.
(l0)A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(11) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet l3. melléklete lép.
(If) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet l4' melléklete lép.

3. $ Ez a rendelet 2017 . szeptember 7 . napján 16 órakor |ép hatá|yba

Budapest, 2017 . szeptember

Danada-Rimán Edina
jegyzo

dr. Kocsis Máté
polgármester

3f



INDOKOLAS

Általános indoklás

A 2017. évi kö|tségvetésľől sző|ő 3612016. (XII'21') önkormányzati rendeletének módosítása az
źi|amhźztartrásról szóló 20I|. évi cxcv. törvény 34. $-ában kapott fę|hata|mazźls alapján a képviselő-
testiileti, az źútuhź.zott hatáskörben hozott döntések, valamint az áilrami támogatások, gazdasźryi

események és egyéb döntések miatt vált szükségessé.

azl.$-hoz

A f0I7, évi költségvetés bevételei és kiadásai fóösszegének, valamint a finanszirozási műveletek
eryenle gének módos ítás át hatźlr ozza me g.

a 2.$-hoz

Az e|őirélnyzatok módosítasa a Rendęlęt l és l3. mellékleteinek módosítását tette sztikségessé'

a 3.$-hoz

Hatályba léptető rendelkezés ęket tarta|maz,

()r
)b



Józsefvárosi onkormányzat
2017. évi kö|tségvetésének

címrendje

ľcndcleĺ
l. n'cI|ékIcĺ

Cím
és alcím l\ĺegner,czćs

Szervezeŕi cg]'séghcz tartozás
meghatározása

KötcIező fcladatok
meghatáľozása

onként válIalt fclada(ok
mcghatározása

AlIamigazgatási
fclad ato k

mcghaÍározása

r0000 1 Jói^efváŕósi oíköíńáńvát
11000

() n k orm d ry' znii ÍeI q d ato k
( o n k or mitź n vzĺti k aiséi veta) ?,oląli1n4e1

IIl0t Tisĺsćgvisclók ćs bizonságok Polgárrncstcri Kabinc(
tisztségvise|ők iIlętménye,

költsógtétítésc, cgyéb

költségek

képviselót bizottsági tagok,
egyéb kt'által meghatfu ozott

feladatĺa léĺehozott
rnunkacsoportok tiszteletdíja.

költségtérítése' repÍezentáció'

cafeteńą koltségtéńtések'

tisaségviselŕĺk saját keretei,

oromóciós aiándékok

1il02 i kaDcsolatok PoIqámesteri Kabinel i kaocsolatok

llr03 PR tevékenységek
PoIgánnesteń Kabinęt
Kommunikációs Iĺoda

online köaetités

u l04 Kitiintetések, közmeghallgatás PolBámesteń Kabinęĺ

helyi ĺendelet alapján

kitĺintetésekhez jutalom
(köztisztviselői' pedagógus'

szociális munką Semelweis
napi' köaendvédelmi kitiintetés)'

munkáltatói kolcsön

lll05 Tagsági díjak és támogatások
Humánszolgáltatási U gy osztźr|y,

Humánkapcsolati Iroda

ciül szervezetek, alapĺtvfuyok,
eEyhźüŁ egyhtľi közösséget

magánszemélyek,

sportszeNezetet egyesületet
neruetiségi önkományZtok

prĺ.lyrĺzłń és működési
tiánogat$ą magIáĺszemélyek

nem szociáIis rászorultsági

támogatásą egyéb nem

öntományati tulajdonú

szeNezetek támogatásą

Budapesti onkományatok
Szövetsége tagsági díj'

lll0ó üÍes

11107 Tartalékok

t I 107-01 Működési cél és áLltalános taÍtalék
Pénzĺiryi ÜgryosaIáLly,

Költségvetési és PéEügyi

tl t07-02 Felhalmozási céltaÍalék
Pénzüryi Úgyosáály,

Költsé8vętési és Pénztigyi

11108
EpébÍeladalok ( helyi aúik,
1oadÍáŚok. nźnzmatodwínv. Íh I

I i 108-0 I Helý és központi adók
Gzdroági szenezet vez€tóją

PéMügYi Ugyosztály'
Ađóüg1i lĺoda

gépjĺámíiadó' iparűzési
adó, telekadó,

idegenforgalmi adó,

épitrnényadó, komuäis
adó,talajtęrhęlési díj,

aĺlóhírsások

I t 108-02 Trímogatások

Péuĺigyi Úgyoszĺł.ly
Kóltségvetési és Péuĺig},i

Felügyeleti Iĺoda

költségvetési szervek

feltigyeleti szeľi kötelezó
feladat támogatásą

önkományat közPonti
költségvętési támogatásai

kötelezó feladaÚa

kiiltségvetési szęNek felĺigryeleti

szeNi ł'nkąt vállalt feladat

támogatásą önkományat
közPonti költségvetési

támogatági önként vállalt
feladatra

l I 108-03 üÍes

I I 108-04 Költségvetési miladvlány
költségvetési miladvány

elszáÍnolás k.'telező
feladat

költségvetési mďadvtáĺy
elszámolás önként vállalt feladat

I 1200
oktąt!źSĹ kôzmíívelőd.^i, ifiĺłsdgi és sport

feladatok

11201
okatáshoą neveléshez kapcsolódó

feladatok
Hmánszotgáltatási Üryosĺály'

HumánkapcsoIati Iĺoda
óvodai neveléshez

kapcsolódó tevékenységek

ösztöndíj, tilkerülettől áfutálla.lt

köItségek

I 1300 Szo citź l ís feląd ątelldtás

ll30l Szociális feladatok

)olgámesteri és Jeryzói Kabina,
Hmánszolgáttatási ÜgyosĺIá.ly

Humánkaocsolati Iroda

csďádok átĺneneti otthoni
elhelyezése, pśżchiátňai
betegek nappali ellátĺĹsą

kote|ező feladatok
szolgáltatássa| történő

kivĺáĺtása

Józse&áĺosi krĺrtyą Idósügyi
Tmács mííködtetése,Józse&árosi

Kábítószerügyi Egyeztetó Fórum,

EU.s adomĺányok

$+



Józsefvárosi onkormányzaI
2017' évi kÖĺtségvetésének

cĺmrendje

ľcndclc1
ĺ. nlc||ók|cl

Cínr
és alcím Megnevezćs

Szervezeti egységhcz taľŕozás
meghatározása

Kiĺtelező feladatok
mcghatáľozása

onként vál|aIt feladatok
nregha.ározása

Al|łmigazgatási
feladatok

meghatározása

I 1302 uľes

I 1303 Szociális és gyennekvéde|lni segéIyek
Humánszolgáltatási Ügyosztály

Csa|ádtámogatási Iľoda

rendkívü|i é|ethelyzet

létfenntaÍtási'közt€metés,g
yógyszęrtámogatás, stb.

elsósök tátnogatása utaIvány

fomájábď, té|i ľÚtési

támogatás,lakhatási kiadásohoz
kapcso|ódó hátÍalékosok

tánogatásą táboroztatási

tiátnogatás, sztilési tíárnogatás,

I 1304 uľęs

I 1400 vaqýonkezelér., wi rosfei leszt ési fel a dąto A

i l40i Pukolás-ÜzeIneltetés

Gzdálkodási Ügyosztály,
J ózsefvárosi Gzdálkodási
Központzrt' Gzdasági

szeryezet vezętőie

pako|óhelyek
tizemeltetése' femtartásą

működtetése

cafeteľią jutaloln

t 1402 uÍes

I 1403 üľes

I 1404-01 Térfi gyeIő-kmeraendszer működtetése
K.izterület-fel ü gyeleti

Ügyosaály, Közigzgatási trodą
Gzdasági szęryezęt vezet(ie,

télÍigyelő-kmeraendszer,
behatolásje|z<ĺk

működtetése, kďbmľartása
fejlesĺések

| 1404-02 KözteÍületi feladatok
Gadálkodási Ugyosztály,

Gzdaági szewezet vezetője

u olkonnź\yat
tulajdonábm álló

kôzterületęk hasaálatára
vonatkozó sabiályok,
díjak' utca néúáblak

cseIéie

társsházaknak köáerülęt-
foslalási bevételból vissafi zetés

I 1405 Közvilágítás
Gzdálkodási Ugyosztály,

Gzdreási szervezet vezetőie
kuácsonyi díszkivilágítás

I 1406 Útkfu miatti kártérítés

uuqalKooasr uryosaary,
Józsefo árosi Gzdálkodási
Központ zrt., Gzdasági

szęryezet vezetőie

kártéńtés

Ú40'r
Uj Teleki téri piac üzemeltetése, őstemelői

és ideiglenes piacok iizemeltetése,
mĺiködtetése

Gzdátkodrási Ügyosztĺá.ly,

Józsefo árosi Gzdálkodási
.ózp oat zrt', Gzdasáfi szerveze

vezet<ije

kistemelök, östemęIók
säárnára értékesítési

lehetóség biztosításą piac
mfü ödtetése, ideiglenes

piacok mfüödtętése,

szo|gáltatási díj
koazolgráltatási szezödés

keretében

cafeterią jutalom, hírdetó

felületek hönosítása. fenntaÍtásŹ

t1500 Vą g o n és lak dsp azdĺź lk o dlźs

I l50l LaklásvásáIlÄi tĺnopat6 Gadálkodási Ugyosztály,
Gudilási szewezet vezetőie

helyi lakásvĺĺsárlai

I 1502 Vagyongzdálkodás
GzdrĺLlkodrási Ügyosaály,

Gudilíigi szeNezet vezetqe

vagyomal kapcsolatos

nyilvmtańásot eljď|ási

diiak

I 1600

i n k orm d n!z! r i r u lűj donú, va g,
r^dulajdonrź gazdasdgi t!źńasdgok tźItąl

vegzett
v a p o n g azd lź l k o d tź s í, v a g, o n k eź' e I (* i,
k ö Ú is zląs đ8 i' t e I ep ü I & ü ze m e lt et ćs i'

i n tézm ć Ą, m íí k ö d tet6, k özs ru I g đ It ąt !ź s i
fclądatok

I l60l Tömvagyon kabmtartásą fejlesztése

Józsefu áĺosi GzdáIkodási
Központ Zrt.' Gzdálkodási

Ügyosalily' Gzdm ági snN ezet
ue"etőie

t<imvagyon bérbeadása
felújításolq beruháäĺsolq

pźlyźzź/.ok

II601-0|
tnkomrĺnyzti tulajdonú oktatásl

intémények ingatlmjainak üzemeltetésą
fmtartása. kďbiltaItása

Józsefvárosi Gzdálkodási
Kozp ont zrt', GadáLlkodási

Üryosaá|y, Hmánszolgáltatási
Üryosĺráĺy, Gzdmági szeľezet

wěżětAié

köAzolgáltatási szezőđés
keretében ingatlaok

femtartásą Íizemeltetés'
kďbmtaíás, mĺíködtetés

cafęterią jutalom, sportPályą
uszodą iskolabusą KLIKK

költségeinęk átvállalása

I l60t-02 ures

đ

,},,,,ĺ

\Ý



Józsefvárosi onkormányzat
2017. évi kö|tségvetésének

címrendje

řendcIcĺ
l. ne||ćkIet

Cĺm
és alcínl i\ícgncvezés

szeÍ\'czeti egységhcz tartozás
mcghatározása

Köŕclcző fcladatok
nreghatározá5a

onkćnt vá|lalt feladatok
meghatározása

ÁIIamigazgatási
fcladatok

meghaÍározása

I l60l-03 TeIepü lésĺize!nęltetés' út-paÍk kďbantaľtás.
nÔvén1łédeleln, köztisztaság

Józsefr'áosi Gudá|kodási
Központ zlÍ', Gzdálkodási

Ugyosztá|y, Gzdasági szeľezel
vezetóje

közszoIgáltatási szeľződés

kerętébęn
településiizemeltętés, út-

p aľkfenntartás'
kďbĐtartás, köztisztaság

fe| újítások' beruházások.

cafeteli a, jutaIom. kozösségi
kęúek, kęrĺiletgondnok,illegá|is

szemétszállítás, nem

önkonnányzati teńilętekęn
véAzett feladatok

I t60l-04 uręs

n602
Józsefváĺosi Gudálkodási Központ zrt.
által végzett ĺizleti vagyonnal kapcsolatos

feladatok

Józsefi'iáľosi Gzdá|kodási
Köpont Zrt', Vagyongzdtálkodási
Ügyosztály, Gzdasági szelvezet

vezetóje

közszolgáltatási szęuódés
keretében

vagyonbérbeadís,

kďbmtartás, épülętek

míĺködtetése

vagyonértékesítés, felújítások,
cafeterią jutalom

I 1603 Cowin Sétay Prcjekt

Polgámested Kabinet RÉv8
Zrl Uuoa|Kooöl Ugyosztaly'
FőéPítésą cudreági szew eza

\]é?éł^ié

teljes projekt

t r604 Magdolna Negyed llt. Prcjekt

Polgánnesteń Kabinęt, REv8
zrt uuoarxooasr ugyoszraly,
Főépítész, Gzdmági szen'ezet

vezefőie

teljes projekt

l ló05 Rehabilitációt fej|esztési pĄeltek

PoIgánnesteń Kabinet' Főépítész'
RÉv8 zrt,Józsefi,ďosi

Gzdálkodási Központ Zrt.,

Gzdmági szewezet vezetŕĺje

teljes prcj€kt

11700 Egyéb Íeladątok

il 701 Hitel felvétel. törlesztések kmatok
G udtĄi srew ezet vezet<lje,

Pénzĺgyi Ügyosarily
Számvileli és Pénzügyi Iroda

teljes

t1702 Védęlmi feladatok Polgámesteri Kabinęt
katasztÍófák elleni védekezéssel

összefigso feladatok

il 703 Főépítészi feladatok Fóépítésą vIiĺosépítészeti lroda

helyi telepiilésľendezési

terveŁ kerĺiletfejelsztési
koncepció'
tervtmács

egyéb teruet koncepciók

tt'704 Egészségüý feladatok
HumánszolgáLltatási Üryosaály

Hwánkapcsolati Iroda

fogásati ellátás kiváltásą
privatiált háziowosok

helyiség biztosítruą
heIýség kubmtanásą
gyemek egészségügy

ügyeleti ellátás'

privatizált házioruosok
ĺezsiköltségeinek áwállalásą
házioruosi rendelők felújítrása

I 1705
Társmházak fellijít.ĺsi tĺámogatroai,

köIcsönei
Gzdá.lkodrási Uryosztály,

G uduági szew ezet v ezeto1e

Táĺsaházak vissa és vissz nem
térítendő felújít6i támogatásai,

gáäez.felújításhoz kölcsön
nuiitás nane|nrnram

I 1706-0t
tnkományati tulajdonIoz kapcsotódó

feladatok

HWátszol8áltatási Üryosztály,
Belsó EllátIási Irodą

UuoaKooöl Ugyosaa|yl
Józsefo árosi Gudálkodási
K.'zPont zrt., Gzdasági

szeryeret vezetője

vagyonbiztosítás
Szemünk fénye (Comenius)'

hőszol8íłĺtatás (RFv)

tt706-02 onkományati egyéb feladatok

Polgámesteri Kabinet Jegyzói
Kabinet' Gudtrági szeryęzęt

vezetóje, Viáĺosvezetési
ijwosz-tálv

közbeszezési díjak, peĺes
iigyek, végrehajtási és

köuétételi dłalq
hankkő|tsép

könywiÄgálat, egyéb szakért(ii
díjak

I 1E00
on k ormd nyzati tu l aj d on ú, va p

részÍu lqjdonú gazdasági tłźĺsasdgok

I l80l üres

| 1802 üres

u 803 REVS Zrl
Polgámesteń Kabinet

czdráLlkodrási Ügyosĺály,
Gud8áqi szeNezet vezętőię

váĺosrehabiIitációs feladateIIátás

könzolgiáItatási szezödés
keÍetében

I 1804 uÍes

1t805 Józsefoĺáĺos Közösségeiért Nonpĺofi t Zrt'
Gudilkodási Ügyosáäy,

Gzdmági szewezet vezetője

közszolgáltatási szenodés
keretében Galéľia,

köművelődési
tevékenység,

közfogla.lkoztatás

közszolgáltatási vezödés
<eretébeą valmemf pźny źattd
vállalt feladag heýi kitĺintetések

átadásának Íenderyénye,

JozseNďos| Ujsag ľľq
tevékenység, üdultetés, nyá[i

sabadidő szolgáltatás

étkeaetéssel, egyéb szociális,
felzárkóztatási, közösségi

feladatok szbadidő
sportfelađatoŁ Hl3, Magdolna
Negyed III. prcjekt fęmtaÍtásą
üdültętés, színházi tevékenység,

cafeterią jutalom, bęruházás,

felújítlás

i:!

I

,ľ',.,ď
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JózsefVárosi onkormányzaI
201 7' éVi költségvetésének

címÍendje

ľcndeIet
I. me||éklct

Cím
és alcím Mcgnevczćs

Szcrvczcti cgysćghcz tartozás
mcghatározása

Kötelcző fcIadatok
nreghatározása

onként vál|a|t fc|adatok
meghatározása

AIIamigazgatási
fcladatok

mcghatáľozása

KOLTSEGVETESI SZERVEK

t2000 J ó -.s eJvi ro s ĺ Ö n k o r n ĺi ąi zĺ l
PolRdrnratui Hivatala teg'7i;

12t00 Hdúsú!i rchdabk
r 2l0l ures

t2t02 Epĺtési gzgatási feIadatok
Hatósági Ugyosztály

Eprresugyr lrooa

épitésigrBatási
tevékenység,

hatósági feladatok

12103 Igegatási tevékenységek
Hatósá8i Ügyosztály

Igzgatási lloda

ipai és keľeskedelmi

tevékenységgel

kapcsoIatos hatósági

feladatok , hatósági

ellenórzések, ebekke]

kapcsolsatosm
eI|átđdó fęladatok

t2104 Anyakönyvi feladatok
Hatósági Ugyosztály
Anvakönwi ĺrođa

myakönyvi, hatósági

feladatok

12200 HiýatąI mííködtetĹse Jeąz.ĺi

t2f0t-ot Hivatal működtetésę
Jegyzói Kabinet

Belso Ellátrłsi lrodąGzdasági
szeNezet vezetőie

livatal működtetése' épÍile

femtaÍtása
reprezentáció, üZleti aj{ánđék,

tennészetb€ni juttatások

12201-02 Hivatal infomatikai feladatai

Jegyzői Kabinet
Belső Ellátási lrodąGzdasági

ireNęzet yezetője Ugyviteli Iroda

hivatal mfüödtetésével
kapcsolatos infomatikai

feladatok

t220t-03 Hivatal egyéb feladatai
Iegyzói Kabinet' czdasági

szęryezet vezetője

PeÍęs ĺig'yęŁ bakköItség,
közbeszezési díjĄ

végrehajtási

dĺjĄkozfoglalkoaatre,
vá|asztás

tmácsadói, szakértői díjĄ eryéb
męgbízási dÜak

12201-04 Nemzetiségi onkományatok miiködtetésę

Jeryzói Kabinet
Belső Ellátlási Irodą Gzdasági

szeryezet vezet(te

neroetiségi
önłomfuyatok

működtetés feltételeinek

biáositás

t2202
Jegyrci Kabinet

Személyügryi lroda

cafeteńą hűségjutalom' jutalom'

szakmai továbbépzés,

konferencią szkéĺői'
tđácsadói' egryéb küIsö

meabíási díiak

összefiggő kiadĺások béIą juttatásai

t2203 Közterület-feltigyęl9t

Közterület.felü gyelęti

Uryosáály, Szeméýiigyi Irodą
Belsö Ellátai lrodą Gzdaági

szeruezet vezetőie

felügyeleti feladatot
keĺékbilincselés, roncsautl

elsza|líta
mfateńą hűségjutalom, jutalom

:łi3a000,|i::
'ł: ': Kôd.iüld-Ídűg,cl4'.: ''.!:.'|'',' 

Párkort:i :Tqĺi:Đelěs, ; : .

ilílĺl

.jll'tt:i

j 
, ,,i.- ,l:,^,;' :, 'l. :)t": :ii': l

30100 utes
30 uÍes

30 102 uręs

30 103 ures

30 104 uÍes

30 105 ures

.ż'q!\p.: iśi,"aíi a:ę,**o,.'ia14an,a,
-r l: ': :l::\ : : l, ilÄiliśiĺ

i$Rjť.sri

40t00
Jóaefvárosi Szociá|is szolgá|tató és

Ćweme|ł irńláĺi l{Äznnn ł

4010 I LELEKÍI Az' LELEK PRoGRAM telies feladat

40102-01 Guduági sreweret és Központi irányítás

központi irránýtás,
pévngý-guđuź:gí
feladatot Napraforgó

Egyesített ovodą valmint
u Egyesített Bölcsődék

pénzngý-gudasági
feladatainak ęllátása

mfeterią hűségjutalom, jutalom,
jogsabály alapjrán nem

kötelezöen előĺrt juttatásoŁ

költségek átváIlalása

40102-02 Család és Gyemekjóléti Központ
családsegítés,

adósságkezelési taácsadá:

€fetérią hűségiutalom, jutalom,
jogsabaly alapjm nem

kötelęzően előírt juttatásoŁ

költségek átvállalása

Ąo



Józsefvárosi onkormányzal
201 7. éVi kó|tségvetésének

címrendje

reildclct
l. mcllóklct

Cím
és a|cínr

Megnevezés
Szerr'ezeti egység|l ez t^ĺtoz:źls

mcghaÍáľozása
Kötc|ező fcladatok

n|cghatározása
onként vállaIt feladatok

meghatáľozása

AlIanrigazgatási
fc|ad ĺtok

mcghatározása

40 r 02-03 Egyéb szociális szolgáltatás hána|ékkeze|és

intenzír' csal ádmegtartó

szolgáltatás, kđzisIakások
működtętése. migrációs

fę|adatok, Magdolna Negyed
prcjektes feladatok fęnntartása
20l6'december 3 l.ig, cafeterią

jutalom, hÍĺségiutalon,
jogsabály alapján nem

kötelezóen eloírt juttat'ások,

költségek átvállalása

40 I03 Család és Gyemekjóléti SzolgáIat
családi és gyerrnekjóléti

szo Igáltatások

cafętęrią hüség'utalom,
jutalom jogsabá|y a|apján nem

kotelezően előírt juttatáso0

költséAek átvállalása

40 104-01 szociá|is étkęztetés étkeztetés, népkonyha

hétvégi étkeztetés, cafeterią
hĹiségjutalom' jutalomjogszabáIy

alapján nem kótelezően előirt
iuttatások. kôltséqek átvallalása

40104-02 Házi segítségnÉjt6 házi segitségnyujtás

cafeteńą hűségjutaloÍr\iutalom,

fodľász, pedikür' gyóg5anľszór,
gyógytoma"jogsabály aIapján

nem kötelezően eloíÍt juttat'ások,

költsések átvállalása

40ĺ05 Nappali Ellátlás

időskońak,
szenvedélybetegek,

fogyatékos személyek,
pszichiátriai betegek

nappali el|átása

afeterią
hűségjutalom jutalom jogsabály

alapján nem köte|ezően clóirt
juttatások' kóltségek átváualďa

40 106 Idósęk Atrneneti onhona / Gondozóhäz

idősek átmenęti

elhelyezése, állmiIag nem

finmszíÍozott
á|láshelvekkel ewiin

cafeteńą híiségjutalom,
jutalomjogsabáIy alapján neln

köte|ezően előírt juttatások,

köItsécek átvälalása
40107 Je|zőrendszeres házi secítsémYúitás telies feladat

40108 Gyennekek Átmeneti otthona

gyemekek átĺneneti

otthont nyújtó ellátás,

állmilag nem

finmszíÍozott
álláshetvekkel ewütt

cafeterią hűségiuta'lom'
jutalom jogsabály alapján nem

kötelęzően előirt juttatásot

költségek átváIlalása

40109
oktatásĹnevelési intéményekben

étkęaetés biztosítása

gyemekétkeztetés,
munkahelyi étkeáetés

cafeteńą hííségjutalom, jutalom'
jogsabaly alapján nem

kötelezően előírt juttatások,

köttséA€k átvá.llalása

40110 Családok Atrnęneti otthona

családok étĺneneti otthonl
nyujtó ellátás, áĺlmilag

nem fmaszíľozott
álláŚhelvekkel ewiifr

cďetďią hűségiutalom, jutalom'
jogsabá|y alapján nem

kötelezően előírt juttatásoŁ

költsécek átvállalása

40100-02 Jórefvárosi EgyesÍtetĺ Bö|csődék
kisgyemekek

napközbeni ellátása

cafeterią hűségjuta|orrL Biztos
Kezdet Cryerekházak progĺm,
idöszakos gyemekfelügryelet,

:tthoni gyemekgonoÍtż<,hétvégi

iátszóhráĄogsabaly alapján nem

kötelęzoęn elóírt juttatásoŁ

költségek átvállalás

'.:,1.50000 ,:: i. r-.. 'll:.ii

rĺv

,\t



Józsefvárosi onkormányzat
2017. éVi kö|tségvetésének

címÍendje

ľendeIct

|' nlc||ćkIct

Cínl
és a|cím l\ĺ eg n cvczćs

szcľ\'ezeti cgységhcz tartozás
mcghatáľozása

Kötc|cző fcladatok
meghaÍáľozása

onként vá||aIt fe|adatok
mcghatározása

ÁlIanigazgatási
fclad a tok

mcghatářozása

501 00
Józscfvárosi szent Kozma Egészségügyi

Kłizpont
aIapel|átás,

szakrendeIés

cafetęria. hŕiségiutaIom'

onkonnányzati fogIaIkoáseü'
háziorvosok ľezsikoltség

tánogatásajogsabály alapjrán

nem kötelezóen előirt juttatások'

kôltségek átvállalása

60000 uf6
70400 Okntís4vodaí neveliźs
72000 I n tém én|,e k mt k öd ur.^e
72100 Ôwadąi nawa|ác

'72101 ures

72102 uľęs
72103 ures

72t00-04 üres

72100-O5 ures

72 100-06 üres

72t00-07 üręs

72100-08 ures

72 100-09 üręs

72 100-r0 ures

72t00-l I utęs

72t00-1,2 ures

72 I 00- l3 üres

72t00-r4 ures

72 I 00-l 5 üľes

72100-t6 ures

7fl00-1't Józsefvárosi Napraforgó Egyesített
ivoda

óvodai nevelés, szakmai és

kisegítők álláshelye'

álImilag nem

finilszírozott
ál|áshelvekkel ewÜtt

cafateľia, hűségjutalom,
jutalomjogsabäy alapján nem

kötelęzően előíľt juttatások,

költségek átvälalila

i:jil]j)iji1ll1]|inłj]j |- i:l!Ínl:: if t:i:l,,]
ii]šii!!

": . ...,..: .,...,.i
. .-.I

80100 utes

80t 0l ures

80102 ĺiIes

80103 ules
80r04 iĺIęs
80t 05 ures

80106 üres

80107 ures

80 108 uręs

80109 üres
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ł
ł,,ĺ

(rv



Osszescn 20l 7. é\'i kiiItség\,etćs bcvćtc|i és kiadási c|őiránvzatai cínrrcndcnkrónt rcndclct
2. n|c|lék|et

eFt-ban

ci1ĺ REN DEN KÉN]. i\ĺ | N D oss7-EsEN

Kicne|t elői řán}'zátl ro\,at mcgneYezése

:hcl}i ónkomán\'falok állalános nlűkódéséhcz és ágaati

műkódćsi cćlú ĺ'iss/ź1óríĺcndó lánrogatások. kölsönök

můködćsi @lú támogatások bc\'ć|c|ci á|Iamhááaíáson belülről

hch'i önkomlán\7Źtok ál|älános mÜködćsćhcz és álaali

ebbő| : fcllralmoz.ási e|ú Yiss7ŹlćÍilcndő lámocatások-

fcIhalnlozási cć|ú ĺisszatćńlctrdó támo8atások, kö|6önök

i támo8aláskćnt foh'ósíloĺĺ támo8atás firclési szimlán

|rán}.ilós4n i |ámogatáskćnt fo|]ósilo( támogalás fi alćsi szám|án

cin onkormlĺnVtli fc|ndłĺok
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tsstcscn 20l 7. é\.i kö|tsćg\,ctés bcvéte|i és kiadási c|őiľányzatai cínlľ€ndenkćnt ľcndclct
2. ntel|ékIet

cFt-ban

ciMRENDENKÉNT N||ND oss7-EsEN

1lto7-0ĺ
I\ĺúk6dćsi cćl- ćs á|tB|Ínos (analćkKienc|t c|őiľán)'zatl rovat n|egnevezésc

IIIOS
Tigs|iRi díjrk ćs támogrtásot

i ónlionDán}zatok á|talános ilűködćsćhcz ós ágazati

múködćsi cćIů \iss/,lćńlcndö |ánlogatások'kó|csönök

: ńÜködési @|ú lámoBaĺások bc\ćtclci állanůáilanáson bclůlrő|

Ilc|}i őnkomiin!'faĺok áIlalánosmúködóséhczćs áBaä|i

RésfAcdósck ćíćkcsitésc ćs mcgs/üntclćséhcz kapcsolódó bevćlclek

cbbôl : fclha|moási @lú \ iss7álćrilcndó |ámogalások, kölcsönök

zcn'i lánogaláskćnt fo|].ósílotl támo8atás fi 7.tćsi szímlán

cin 0nkormĺinýl(i Íc|ildatok

':
i

,ą\



Osszcscn 20l 7. ć\'i kö|tségýetés bevétcli és kiadási clőirányzatai címÍ€ndcnkénI rendelct
2. nrcllék|et

eFt-ban

cIN{RENDENKEN't ŃtlND osSZEsEN

Kicnre|ĺ előirán1'zat/ rovat negnevezése
I I l0?-02

FclhxlmoZÁsi cć|täńĺlćk

hclr.i önkomán}7Źtok áhalános nlűködćsóhcz ós áBa7Źli

cbbó|: működćsi @|ú tánlogatások bc\.ćtclci állanrIááäíáson be|ú|ó|

fclha|mozási elú r'issz:tćńlcndő lámogatásot kölśönök

éíćkcsí|ćsc ćs mcgsziintclésćhcz kapcsolódó bąćlc|ck

cbbô| : fclha|mozłsi e|ú \'issätćÍitcndô támogalások, kölcsönök

tánlo8atáskón| fol].ósílotl lámo8aÉs flŹtési számlán

lámogatásliénl fol}'ósiĺoí támogalás ĺiretési sfámlán

ÔnkormÍnrzĺti ÍcIadĺtot

3ł--/

1)



Osszcscn 20l7. é\'i kiĺltség\,€tés bevéteIi és kiadási c|őirányzatai cínlrcndenkćnt rcndclet
2. me||éklet

eF(-ban

cíń lnkoľm:inľZrti Íc|tdttok

Kieme|ĺ c|őirán5'zat/ ro\'at megnevezése

hc|!'i őnkomán\7ź|ok á|ĺalános műkódésćhcz ćs ágazali

nűködćsi cé|ú r.isszĺtćńtcndő támogalások. kö|csönöI.

működćsi @|ú tánlo8atások bc\ć|cIci állanůáááíáson bc|ülÍôl

cbből : fclha|mo7,ási célú ľisszŹtéritcndő lámocalásoL kôlcsönök

fcIhaImozási *|ú ľiss7átćrilcndó támogalások. kö|sönök

RésAcdésck ćdćkcsitćsc ćs mc8s2Jüntclćsćhcz kapcsolódó bcvćtclcl

Irányitós7łNi lámo8aĺáskćn( folyósilol1 lámogalás fi Ztćsi színlán

IÍán} ítószni támogaláskćnt fol] ósilott úmogatás ĺixlćsi szim|án

, 
ą6



Osszesen 20 I 7. éľi kiiIlsćg\,eĺés bel étcli ćs kiadási c|őiľán1'zĺĺíi cín|rendenként ľcndclet
2. nclléklct

eFt-ban

Cil\ĺRENDENKEN'r NíĺND ÔsszEsEN

Kiente|t előirán]'złll ro\'at megne\,ezése

hch.i önłomán\Zalok álta|ános nlűkodésćhcz ćs ásaza(i

mĺiködćsl elú \'iss7Źlćrilcndŕĺ |ánlogalások' kólsónöl.

működćsi @lú \'issZtćritcnd6 támosalások. kö16önök

nűködćsi cćlu lánIogätások bc\ćtcIci á|Iamhá/adáson bc|ü|íól

cbbóI : fclhalnoźsi @|ú liss7atóritcndő támopalások. kó|csönök

Rés7.scdćsck ćńćIcsilćsc és ncgs7-űnlctćséhcz kapcsolódó bcvétclck

Ônkormínľ/lüi fc|rdtlok

:
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Osszcscn 20l 7. évi kö|lsćg\'etés bevétcli ćs kiadási e|őirányzatai cĺnlľcndcnkćnt Íendelet
2' nrc||ékIct

cFt-ban

ci;uRENDENKÉNT Nĺ|}D osszEsEN

Kienrc|t c|őiľányzat/ rovät ĺ|egnevezése

hcl}'i önkonnán)'átok áha|ános műkôdćsćhczés ágazali

mĺjködési @l|i tánbgatások bc\ćlc|ci államhádańáson bclů|Íó|

cbbô|: hch'i önliomán\ 7,lok áha|ános műkódésćhcz ćs áEaza|i

fcIhaInbzisi ehi Yi$a|éÍítcndö támoBatások. kö|6önök

óíćksitcsc ćs mcgszúnlclćsćhcz kapcso|ódó bđélclcl

cbból : Íclhalmo7:isi e|ú \iss7átćri|cndő támoBalások, kölcsönök

i tánlo8atáskćn| fol}ósítolt támogalás ĺirclési s7źmláĺ

lrán).itószni lámogatáskćnl Ío|}ósi(oll lámo8alás firtćsi szźmlán

Ônkoľmtin\7t(i fc|łdłtok

,\Í



Összcscn 20l 7. évi kiiltségĺ'ctés bevétcIi ćs kiadási e|őiľányzatai cínlrendenként rendelet
2. n|el|éklct

cFGban

ciMRENDENKÉNT ]\ĺ | ND ossz-EsEN

Kicnle|t c|ői rán]'zatl rovaf nrcgnevezése

/átok ákaläilos n|űkódćsćhcz és áBaati

működćsi @lú ĺámogäĺások bc\ćtcIci á||amhááadásonbclülröl

cbbô|: hc|!.i önkomlán}fatok álta|ános nlúködćsćhcz ćs áBaa|i

fclhalmozási célú vissfŹlćritcndő támogatások. kö|sönók

ćíćkcsitćsc és mcgszűntctésćhcz kapcsolódó bevćĺelck

cbbó| : fclhaInlo7ási @lú ľiss7átćrilcndó lámogalások, kölcsönö}

tánogaláskćnt fo|!.ósitott támogálás fi atćsi számlán

támogatáskćnt fol}.ósítotl támo8atás ĺi7rtési szĺmlán

cim onkoÍmíln\7rli Íc|rt|ł|ok

-Ą/ , 
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osszeseĺ 20l7. é\,i kőltség\,etés be\'étc|i és kiadási e|őirányzatai cínlrendcnként ľcndeIct
2. mcl|ék|et

eFt-ban

ciNíRENDENKÉN.I. i\í| ND oss7'EsEN

Kien|clt e|őirányzat/ Íovat megnevezése

:hcl1i önlromán1.z:tok áIĺa]ános nlűködćsćhcu és ágáäti

működćsI e|ú \,iss7Źlćrilcndô |ánlogatásoli. kö|csônöl

nlúkôdést e|ú táno8atások bcťétcIci álIamháĺaíáson bclüIrôI

cbből : fclhalmoł'si elú \issälćriĺcndő támogaĺások. kölśönök

fclhalmofási cć|ú vissä|éńtcndő támogatások' kölcsönök

ćíćkcsitćsc ćs mcBszůnlclćsćhcz kapcsolódó bcvétclek

i támogatáskćnl fohósitolt támogatás fi4lćsi szźmlán

cím 0nkoÍmńnVĺti fc|łdł(ok
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Osszcsen 20| 7. óvi ki'Itsée\,etés bc\'ćteli ćs kiadási e|őiľánvzĺtai cín|rcndcnként ľcndcIet
2. mcl|éklct

eFGban

cil\ĺRENDENKÉNT \ĺtND osszEsEN

Kiene|1 c|őiriĺn\'zatl ro\'at nl€gnev€zése

I l60t -03

TcIcpů|ćsůZtmcIlc(ćs, ú({iÍk
kilrbrntilnlĺs' nô\.ćn]'\'ćdcIcm'

köZĺisZ(as:ig

múködćsi €|ú tán)o8alások bc\ćlclci á||amháztaíáson bclů|Í6l

hcl}i onl(omán}zatok állalános működćséhczés ágazti

cbbôl : fclha|nro7,isi e|ú Yiss72ĺćritcndö támo8alásol. kólsónök

ĺámogatáskénl Ío|] ósito( tánloga!Ĺs fi Zŕsi sźm|án

cín Önkoľn|ńn\7il|i fc|rdr!}t

uu'
^t



Osszcscn 20l7. ć\,i kiiltsóg\,etés be\,ételi és kiadási előirányzatai cinlľendenkénl rcndelct
2. ilcl|ék|et

cFt-ban

Cil\ĺRENDENKÉNT Iĺ|ND osSZEsEN

l ló03
corľin sć(ínľ PľojcklKicn|elt €lőiráĺt'zat/ rovat megnevezésc

:hch.i ónłomláN 7źtok általános múködćsćhcz ćs álaäti

: nűködósi relú ľiss7źlćriĺcndó tánIogatásol. l.ólcsönöI

működćsi @lú 1ánoga(ások bą'ótclci államháaańáson bc|ülíó|

cbbô| : fclhalmozási @lú viss7Źtćri|cndő támolalások. kö|6ön.'k

Rćs7ascdćsck éńćkcsilćsc és mcgszűnrcÉsćhcz kapcsolódó bc\'élclck

FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK

cĺm onkormlin\7rti fc|ĺdtktk

" r-n)t_



összcscn 20l 7. ć\,i kölfsésvctés bc\'éte|i és kiadási clőiránvzatai cĺnrľcndcnkénl rendclct
2. nte|lékIet

cFt-bail

ci]\{RENDENKÉNT i\' lND ossZEsEN

Kicnlclt e|őirán]'zat/ ľo\.a( nrcgnevezése
I l70l

Hitcl fch ćttl, törlcsz(ćsck. kilmillok

:hch'i önkomlán\latoL áha|áf,os működćsćhczcs

nlúködćsi @1ú \'iss7aléÍitcndö lánogaláso}i kőIcsönöl

múködósi cclú ľissZalćrítcndô lánrosatások. kö|sönó|'

múködćsi rclú támosatásol bc\ćtcIci állanůáäaíáson bclú|ről

cbbő| : fcIhaInloási @lú \'isszalérilcndő ĺámoealások. kö|csönök

ÔnkoÍmíln\'7a(i fcIndilk}k

,,Ąĺ
11 I-nJJ



tsszcscn 20l7. é\,i kiiltség\,ctćs bc\,é(cli és kiadási c|őirányzatai cínrI.endcnkén( ľcndelet
2. n|e|lék|et

cFt-ban

ci]\|RENDENKĚNT il|IND osszEsEN

I 1706-01

Ônkoímin}7{(i (ü|nidonh07

kaDcsokidó fcItdnlok
Kicnlc|t clői rányzat/ ror'at megnet,ezése

hc|]'i önkomláil\ 7źlok ń|la|ános nlíiködćséhcz ós ága7źli

működćsi @lú lánrogatások bc\ólclci álIaÍ'háztaíáson bclůlró|

hchi önliomán\átok áItalános ńüködćsćhczćs ágaati

fcIhalmozźsi e|ú ľisszatćńtcndő lámogalásot kölcsönök

óíćkcsi|ésc és mc8'sfÍnlclćsćhcz kapcsolódó beÝćtclck

cbból : fc|halmo7źsi cćlú \isslálćrilcndó támoga|ások, köIsönök

ĺámogaĺáskćnt folyósilolt támogatás fi retési sámlán

cín Ônhořm:inýati f(|{diltok

rr r/1tJI*źĺ



Osszesen 20| 7. ć\,i köl(sćg\,etés bevć(eli és kiadási clőiľányzatai cínrľcndcnként rendelct
2. nle|lékIct

eFt-bán

c'N|RENDENKÉNT Nĺ|ND oSsZEsEN

Kie|nclt c|őirányzat/ rovat nlcgncvezćse

hc|!i ónkomán]./átok állalános ĺlűködéséhcf ćs ágafáĺi

működćsi relú ľiss7Źtćrítcndő támogalások. kô|csônöt

működćsi @lÜ lánlogaĺások bc\ćtclci állanůáddáson bclükől

i támogatáskćnl fohósĺĺoll támo8alás firctési szim|án

lámogaláskćnt fol}ósítolt láBi0g6lás fiEtćsi sámlán

ÔnkoÍm:invtti fcIada(ok
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