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Késziilt: 20|'4. február 11.én (kedd) 09'30 ĺíľakor a Józsefuĺĺrosi
onkormány zat P oIgármesteri Hivatalának III. emelet 3 00-as termében a
Kerületi Erdekegyeztető Tanács részére a Józsefvárosi onkormányzaÍ
20I4. évi kokségvetése tárgłában megtartott egyeztető üĺésről.

Egry Attila alpolgáľmester

Soós Gyöľgy Y átosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság elnĺjke

Zentai oszkĺíľ Humánszolgáltatási Bizottság elnöke

Dr. Mésziír Erika a|jegyzó

Páris Gyulán é P érzngyí |J gy o sztá|y v ezetőj e

Szedliczkyné Pekĺĺri Karolina Szervezési és Képviselői Irodavezető

Jelen vannak:

Szakszeľvezetek elnökei: Jelęnléti ív szerint

Egry AttÍla
Tisztelettel kcjszöntöm a megjelenteket a Kerületi Erdekegyeztető Tanáccsal taĺtarĺdő
egyeztetésí fórumon, amelynek témája a 20|4, évi költségvetés. Megsegyzem, hogy minden
meghívott jelen van, és hatźrozatképesek vagyunk. MegkÓsz<intim, hogy eljöttek. Az itásbe|i
arryagot megkapták időben, át tudtfü azt tanulmányozĺi? Egészen röviden annyit szeretnék
mondani, hogy 21 milliaľd forintos mérlegÍőösszege vaÍI az idei évi költségvetéstiknek, amely
arányaĹbarl egy nagyobb fejlesztési részt tartalmaz, amely az uniós fejlesztéseknek
kĺiszönhető. EgyrészĺőI mar fut, illetve az ideí évben fog elindulni. Működésiink a tavalyi
éwel mar cstikkent, a felađatátszervezés illetve az oktatási ágazatnak a kiemelése miatt, Az
idei évben is látszódik, hogy az i|yen típusú kiadások és fęladatok is csökkenek. Ami minden
évbęn szempont az ĺjnkoľmźnyzatĺá| az az) hogy a működésnek a színvonalźúmeglartsuk, sőt
ha lehet meg is emeljiik, illetve amennyiben lehetséges, olyan plusz feladatokat vtilal1on az
<inkoľmányzat'hogy az itt é|ó|gek minden napja könnyebbé váljon a kerĺiletben. Amire még
kültjn figyelttink és itt az &dekegyezteto tanács ülésén el kell, hogy mondjam, hogy a
dolgozók felé megőrizťfüazokat a juttatásokat, amelyek atavalyí évben is maľ megvoltak. Itt
kiilön kiemeli a cafetéríź.l-, ahol a koztisztviselőknél a bruttó 200.000.-Ftlév, i||etve a
közalkalmazottakná| a 175.000.-Ftlfőlév ami most betervezésľe keriilt a költségvetésbe. Amit
úgy gondolok, hogy az év folyaman biaosítani tudunk. A költségvetés egyensúlyos, a
múködés egy 500 milliós t<jbblettel rendelkezik, emellett még egy 500 millió foľintos zźto|ást
is végre fogunk hajtani, ami foképp fejlesztési tételeket érint, illetve a 2014 okÍóbeľ utáni
időszaknak bizonyos költségeit, hiszen ań. még nem látjak, hogy azokat ftjl kell-e haszná|ru,
vagy sem' hiszen az akovetkező önkormányzati vezetésnek lesz majd a döntése.



E képen a múkĺjdés stabil, a feladatokat biztosan el fogjuk tudni látni, azokat, amelyeket máľ
válIalt a Képviselő-testĹilet, illetve amelyeket idén döntésként szeretne meghomi ezeket mind
betervezték a költségvetésbe. E képen a dolgozók felé nffitandó juttatások, a legalapvetőbb a
munkabér, illetve a cafetéria is, amely biztosan rendelkezésre á11. Az iďeí évben nagy
źńsz,ęwęz'ést nęm teľveziink az önkoľmźnyzatnćł| ez abból is adóđik, hiszen az ídeí évbęn
három váIasztźs van, és az rengeteg feladatot ró az ĺinkorményzat illetve annak vezetésére
például a technikai lebonyolítás. Igy e képen áta|akítást nem teľvezi.ink az ĺjnkormányzatná|
Sem a költségvetési szerveinél, sem pedig gazdaságitarsaságainá|.Igy nagy létszámmozgásra
nęm kell számítani. Ami még megfogalmazott céI, folyamatos törekvés, hogyha lehet akkor
minél több józsefuĺíľosinak biĺosítsunk itt Józsefuráľosban munkát, ez az idei évben is meg
lesz. Ań. szeretnénk, ha ez lehetséges, akkor a meghirdetett állásokat jőzsefváĺosi lakosok
töltsék be. TerméSzetesen, ha megfele|ő képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek. Úgy
gondolom, hogy egy Józsefuáľos, ahol egy nyolcvanezer fő é1, ami egy vidéki nagyvaľossal
egyenéľtékű' nagyon sok pozíciőnźt| ez biztosítható. Teľmészetęsen korlátozásokat nem
kívánunk emiatt végrehajtani. Ez egyfajtavezetoi torekvés. Nagyon mást nem is mondanék a
költségvetéssel kapcsoIatban, ha kérdés van, akkoľ ań.tegyékfel|

Dr. Maľosi Gyiiľgy a Magyaľ Kiiztisztviselők, Kiizalkalmazottak és Ktĺzszo|gátati
Dolgozók Szakszervezete
Kérdezném, hogy van-e valami jutalom betervezve? A költségvetés az feszített' de hallom,
hogy vannak mégbrta|ékok, mert ebben az évben nagyon sok fęladat hźtru| az oĺ,lkormźnyzat
dolgozőirą illetve hatođik éve tudjak' hogy nincs bérfejlesztés, aľri azért meglźúszik az
életszínvonalon. Köszön<jm a szót.

Egry Attila
Köszönöm a kérdést. A jutalmakkal kapcsolatban azt tuđom elmondani' hogy a korábbi évek
gyakorlata is az vglt, hogy nem terveztĺink a jutalommal, hanem az év soľán felszabaduló
bérmegtakaľításokat csopoľtosítottuk át a tavalyi évben is úgy töľtént, hogy minden negyedév
végén a béľmegtakaľításbó] képező összegeket helyezťĹik át cékartaIékľa, amelynek az volt a
neve is, hogy jutalmazás.Igyjutottunk el egy 90 millió foľintig atava|yí évben is, és tudtuk
éwégén jltalmazásra fordítani. Az idei évben is így tervezziik' hogy az év soľán a
megtakaľításokból egyrészt apénzmaradványból' másrészt a bér soron mindig jelentkező riľes
álláshelyekből, egyébből cjsszeađóđó bérmegtakaľításból mindig egy ilyen jelentős összeg
megmarad. Ezt iđén sem foľdítjuk másľa, hanem megtaľtjuk, hogy az év végi juta|mazźst
tudjuk biaosítani. El szeretném mondani még, hogy a költségvetésbe terveztĹink
célfeladatokat például a haľom vá|asztást, amelyben a koztíszíliselők 120 fős hadseľeggel
vesznek részt. A három vźiasztás egy nagyon megterhelő feladat lesz, ott a juttatások be
vannak tewezve,tehźú.az ott elvégzett munkára a juttatás tervezve van. Mindenintézményné|,
kĺiltségvetési szervnél és a cégeknél is, ha bárhol tulmunka igény vaÍL, vagy célfeladatot ad ki
a vezető, ahhoz van egy keret is bińosít:ĺa, amelynél a vezetonek a kĺjltségvetési szerv
vezetőjének dontési lehetősége van, hogy ehhez a célfeladathoz cé|juttatást is biztosítson.

Fodorné Hoschke Andrea Pedagógus Szakszervezet
Tudom, hogy a tanaľoknak meg az óvónőknek jelentősen emelkedett a bére. Az fuodai
dolgozóknak és a technikai dolgozóknak pedig nagyon nem. Ez nagyon nagy fesztiltséget
okoz. Ez ügyben mi az álláspont? Mikor tud ezvá|tozní? Ez egy nagyon nagy probléma.



Egry Attila
Tulajdonképpen a Józsefuaľosi Intézményferrntartó Központnak a dolgozóiról beszél? Lźttarn
egy kimutatást pontosan eÍTe a problémźtta lĺvta fel a figyelmet. Látjuk, hogy nagyon
alacsonyak a béľek. Van egy ttiľekvésiink, hogy azídei évben egy emelés tudjon töľténni itt a
dolgozók részére, amellyel egy picit versenyképesebbé tudjuk tenni a JIK dolgozői számáta a
bérezést. Ugy gondolom, hogy jók a sajźt területeiken, komoly szakmai tapaszta|aÍtal
rendelkeznek, ismeľik Józsefuárost, hiszen ezek az embeľek 10-20 éve aká'r több is itt
dolgozik. Az ĺjnkormźnyzat vezetése is azt szeľetné, ha itt maradnának, és itt dolgoznának
tovább és nem keresnének a kertileten kívül máshol munka lehetőséget, csak azért mert ott
egy picivel magasabb ťlzetést tudnak ađĺĺ. Az idei év során várhatőan a péĺumaradvány
terhére május elején a Képviselő-testtilet dĺjnthet. Meg kell látni, hogy mennyi <lsszeg

péĺumarađvźny van.Itt aü. is látni kell, hogy egy pici emelés is sok-sok millió foľintot fog
összességében eredményezru a jaľulékokka| egész évre. Ań. is látni kell, hogy ęz egy taľtós
kötelezettségvállalás |esz az onkormányzat részétőI, ha ilyen döntést hoz. Tehźt felelősséggel
ki kell tudni jelenteni ań, hogy a következő években innentől kezđve folyamatosarL ez a
bérkeľet rendelkezésre tud állni. Nem szeľetnénk egy olyan hibába esni, hogy most
megemeljük a béreket, de pont emiatt keljen akáĺ aj<ivő évben egy leépítést végľehajtani,
mert akkor a|étszźlnkeretnek kell sérülnie. Erről a megalapozott döntést május elején fudjuk
meghozni, de van egy ilyen törekvése az önkormtnyzati vezetésnek. Ez a Képviselő-testtilet
kompetenciája, eľ:óI sem Polgáľmester Úr, sem Én személy szerint dĺjntést nem tudunk hozĺi,
előterj eszteni tudj uk a Képviselő-testtilet szźlmáĺa. További kérdés?

Dľ. Marosi Gyöľgy a Magyaľ Ktiztisztviselők, Közalkalmazottak és KiizszolgáIati
Dolgozók Szakszervezete
A költségvetéshez több pozitívumot tudok elmondani, egy kismértékű létszámemelkedés van,
ez mindenképen jó, mert a munkahely egyik legfontosabb érték a koztisztviselőnek, vagy
közalkalmazottnak, és meg sem foľdult az,hogy létszámcsĺjkkentés |ęsz. Pozítivum az,hogy
nem lesz źúszervezés etto| azért mindig szoktak tartari a munkavállalók. Pozitívum az,hogy
nagyon jelentĺĺs tobbletmunkźxaI jár ez a vá|asztás, je|eĺÍős béľkiríľamlás lesz. Ennęk az
önkormányzatnak jő szokása volt, hogy nem a törvényi juttatást ađtaaválasztásokhoz,hanem
azon felül szokott adní. En. úgy fudom, hogy ezt továbbra is megtartja az onkormźnyzat.
Negatívum az,hogy 6. éve akoniszĺtiselők nem kaptak béremelést, illetve az i||etményalap
be van fagyasffia. A II. táblázat jő tészét elfedi a minimálber. orulok annak' hogy tĺirekvés
van a jutalmazásra. Volt még egy extra cateria juttatástava|y. Köszönöm.

Egry Attila
Igaz,hogy azí|Ietménya|ap hosszú évek óta nemváItozott, de az önkormányzatmindigpróbál
valamiféle bérfejlesztést, ha nem is által:ĺnos jelleggel mindenkire kiterjedően, de az
átsorolásokkal minden évben valamifele bérfejlesztést biztosít a dolgozók számaľa. Nem
alanyijogú, nem mindenkinek jár, de aki jó színvonalon ellátja a munkáját, mźn a|ka|massá

válik, egy valamiféle bérfejlesztésľe és elismerésre kerüljön a munkája. Itt is a ktiltségvetés a
legfeszítőbb keret, amely itt akađá|yokat lenđít elénk. A końisffiiselőkkel kapcsolatbaÍI az
utóbbi években sikertilt előre lépni. Kĺjzelítenek a piaci béreI<hez, úgy gondolom, hogy a jó
szakembereket a fontos pozíciőkban lévő és a kulcsembeľeket próbáljuk a piacon elérhető
fi zetés sel ítt tartaní és i uttatásokkal.



Emellett hozva persze a tĺjbbi dolgozónak is legalább az ínf|trciőkövetést. Ha nincs több
kérdés, megköszönom, ań., hogy eljöttek. Szép napot kíviĺnok, és jó munkźłt amaí napta,

Budapest, 2014. februĺíľ 11.
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