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Készült: f015. febľuár 17-én (kedd) 10,30 óľakoľ a Józsefuaľosi
onkormanyzat Polgáľmesteri Hivatalának III. emelet 300-as teľmében a
Kerületi Erdekegyeztető Tanács részére a Józsefvárosi onkormányzat
20]5. évi költségvetése tárgyában megtartott egyeztető üĺésről.

Jelen vannak: Egry Attila alpolgármester
Soós Gyiirgy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke
Danada-Rimán Edin a jegyzó
dr. Balla Katalin legyzői Kabinet vezetóje
Páľis Gyuláné Pénzügyi Ügyosztály vezetoje
Molnáľ Antalné Koltségvetési és Pénzügyi felĺigyeleti Iroda
iro davezető -helyettese
dr. Bojsza Krisztina Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetoje

Szakszerv ezetek r észér ő|:

dr. Marosi János a Magyar Köztisztviselők, Kcizalkalmazottak és
Kozszo|gá|ati D ol gozók S zakszer v ezete

Egry Attila
Jó napot kívánok! Szeretettelkĺjszĺinttjm a megjelenteket a Keriileti Étdekegyeztető Tanáccsal
1.artanđő egyeztetés a napirendiinknek a fő tárgya a Jőzsefvárosi onkormányzat 2015. évi
költségvetéséről sző|ő rendelet-tervezete. Az tilést megnyitom, megállapítom, hogy a
kcĺzalkalmazotti és köĺisztviselői szakszervezet képviselője jelen van. Más meghívott nem
érkezett meg az tilésľe. A költségvetéssel kapcsolatosan egy ľövid tájékoztatőként, aĺnyit
mondanék, hogy a jogszabá|yoknak megfelelően készítetťiik el és teľjesztettfü be a
Képviselő-testĹilet e|é, a pénteki napon került kikrildésľe. Költségvetéstink egyensúlyos,
mfüödési tartalékkal és felhalmozási :artaIékkal is szĺĺmol. Itt tulajdonképpen azt |ehet
mondani, hogy van berme bizonyos többlet, amely az iđei évi komolyabb źiszervezéseke is
fedezetet fog biztosan nýjtani, illetve lesznek bizonyos ágazati vá|tozások is, arĺe|yre ezze|
egészen biztosan fel fogunk tudni készülni. A jövő hónapra kell az onkormányzatnak a
gazđaságĺ progľamot is megalkotni és a Képviselő-testĹilet elé benffitarlí.Ezze| kapcsolatosan
a munkálatok folynak. A fejlesztési taľtalékot azértképeznik meg' hogy az ott elfogadandó
célkitűzéseknek megfelelően tudjuk ezt az összeget felhasználni. Megkérdezem ajelenlevő
képviselőt, hogy van-e bríľmilyen kérdés, vagy észrevétele a rendelet-tervezętle|
kapcsolatban?
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dr. Marosi János
Koszĺjnöm, egy kéľdésem lerme. Azt tudom, hogy akoztisńviselőknek acafetériaaztorvény
által meghatározott200 ezet maximum. Ań.viszont nem tudom, hogy a közalkalmazottaknak
a I75 ezer forintos cisszeg az,hogy jon ki, továbbá, hogy ebben Van-e törvényi' vagy eZ az
önkormányzati er őforrásból megteremtett?

Egry Attita
A kérdésre Jegyző Asszony vá|aszo|. Parancsoljon.

Danada-Rimán Edina
Köszĺjnöm szépen. A koľábbi évek gyakorlatának megfelelően került megźĺI|apításÍL az
elmúlt két évben biztosan ennyi volt a cafetériájuk. Tehát most ęzt jogszabályi
kötelezettségük nincs, ľájuk is ez amaximum 200 ęzeľ foľint vonatkozik. Kĺjszönom.

Egry Attila
További kérdés, észrev éte|? Parancsoli on!

Dr. Maľosi János
Eszrevétel van, kérdés nincs. Azt nagyon sajnálatosnak tartom, hogy csak azoknak nő a
keľesete, akik minimálbéren, vagy garantált minimálbéľen vannak. Tehát 105 ezerre nő a
bľuttó bérük, illetve If2 ezerre. Sajnos a koztisztviselőknek immáľ már hetedik éve nem
emelkedik az illetménya|apja, és ezze| a keresęte sem. Nagyon felő, minden jel ana mutat,
hogy 20l6-ban sem fog novekedni. Sőt a koztisztviselők az ,,Eletpálya modell''-ből is ki
fognak maradni a jelenlegi állás szeľint. A Szakszetvezet ezértharcol és a Főtitkárunk tźrgyalt
is aLázár Jánossal, de a Kormány szánďéka mindenképpen az, amiľől mi most tudunk, hogy a
koľmánýisztviselők és a köĺisztviselők béľét jelentősen ktilĺjnbozővé tegye. Jóval tĺjbb
legyen a kormánýisztviselőké. Ezt azért je|zem, hogyha nem is a szűkebb vezetésnek, de
esetleg a Polgármestemek van elég lobbi ereje, akkor jó lerrne a końisńlĺiselők érdekében,
aho| ezt teheti meg tudja teĺrni. Két olyan javaslatom lenne, amit jó lenne, ha meg tudnának
tenni. Az egylk látom, hogy az á'Iđozat szereppel itt volt egy képzés és egy Európai Uniós
Programba bekapcsolódtak, aminek ezrésze volt. Volt is itt előadás. Van egy olyan progľam'
ami azugynevezeťt harmadik oldali ercszak, vagy ügyféloldali erőszakról szól. Amikor nem a
lakosság által elszenvedett traumákľa gondolunk, hanem a koztisztlłiselők által elviselt
traumákta, ami régebben hát legaIábbis a VIII. kerületben nem volt ritka. Volt, hogy itt
leiitĺittek kolleganőt, szidaImańak, teháú sok minden esemény volt. A TooSZ, a TerĹileti
onkormányzatok országos Szövetsége honlapjĺĺn ma is megfalźiható, olyan segédanyag ami
ennek, ez egy Norvég-Magyaľ Program volt, amit esetleg meg tudnának nézru és lehet, hogy
mégképzést is tudnának a ľooSZ-tő|kémi. Vannak olyan gyakoľlatok, foľmulfü, amelyeket
éľdemes megtanulni a koztisztviselőknek, hogy hogyan ússzák meg, vagy hogyan kezeljék
legjobban ezeket atraunźtkat. A másik, amit javasolnék, folyik egy úgynevezett MANORKA
Program Magyar- Norvég Kapcsolatok Program, az egyet|en olyan Program' ami megmaradt
a sok Norvég Programból, mert ez tetszlk a Miniszterelnökségnek. Szerződéstink is van a
Miniszterelnökséggel, illetve a Belügyminisztéľiummal. A TooSZ jó néhány teľĺileti
önkoľmányzatí szovetséggel és azMKKSZ kĺjzösen bonyolít le egy programot. Szźz járásban
két napos képzést tartunk aĺľól, hogy az onkormźnyzat,I||etve a Polgármesteri Hivatalok és a
Járások, illetve a Főváľosban a Kormttnyhivata| hogyan tudnak együttmúködni, és ha van
érdeklődés, ez aĺ.rlyira most indult, hogy még csak a megyei forumok kezdődtek el és május
vé,géíg,június végéíg le fog zajlődni ez a száz kétnapos képzés.



Aminek az a cé|ja,hogy az együttműk<jdés jobb legyen, és lehetőséget tudunk adni aľra, hogy
a Fővárosban, akár a VIII. kerület ebben Ésń' vegyen. Tudok enől több infoľmációt adni'
mert ha 20 megyéte számolunk és 100 járás, akkoľ tĺt programot a Fővárosba is meg tudnánk
valósítani. Elmondom, hogy a Kormányhivatalba, tehźú a VIII. keriileti Kormányhivatalban
van is trénerünk, aki kapott kiképzést, tehat aki mrĺľ elég sokat tud eľ.ó| a programľól, és akar
hźzon beltil is tudja majd ezt segíteni. Köszĺjnöm szépen, ezek Iettek volna a javaslatok és az
észľevételek.

Egľy Attila
J egyző Asszony paĺancsolj on !

Danada.Rimán Edina
Köszcjncim szépen, és köszönĺjm szépen Maľosi János úľnak a javaslatait, és a felvetéseit itt a
Magyar-Norvég Programokkal kapcsolatosan. Mindenképpen meg fogjuk vizsgálni a
lehetőségét és a Józsefuárosi onkoľményzathoz töľténő adaptźrciőját ezeknęk a
Pľogľamoknak. Az ngyféloldali erőszakkal kapcsolatosan nyeľt tapasztaLatokat, amennyiben
sziikséges hasznosítani fogjuk, đe azért meg tudom nyugtatni, hogy itt az e|muIt két évben
biztosan nem volt erre példa a Jőzsefvźtosi onkormtnyzatnźi, hál istennek. A kollégrĺk
bármilyen ilyen problémájukkalj<ihetnek avezętéshez és kezeljiik, amennyiben ilyen sérelem
éri őket báľ erľe mondom nem volt példa. Az illetményalappal kapcsolatosan, pedig a
jogszabáIy tůIapitja meg annak <isszegét és mi is ehhez igazodunk. Ettől fiiggetlentil az
onkormanyzatvezetése azért mindent megtesz annak érdekében, hogy azok a kollégĺák, akik a
teljesítményértékelésiik a|apjźn, - féléves teljesítményértékelések szerint - kiemelkedően
teljesítenek, ott azért a lehetőségeinkhez mérten próbáljuk az egyes kollégárknak a munkáját
egyéb juttatásokkal és a bénel is megköszĺinni, amennyire ezt a lehetőségiink ezt engedi. De
nagyon fogunk clrülni, hogyha azi|Ietményalap nĺivelésére igény van és on<ik ezért tesznek is.

Köszönöm.

Eg.y Attila
Amennyiben további észrevétel' hozzászőIźls nincsen, megkĺiszĺinöm ahozztszőIásokat és az
ülést bezáľom.

Budapest, 20|5. fębruát 17.

A jegyzőkönyvet készítette:
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Fazekasné Yar{aLívia
Szervezési és Képviselői Iroda - ugyintéző
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JELENLETI IV

A KerÍileti ÉľdekegyeztetőTanács részére 2015. februárl7.én 10.30 órakor
a Józsefvźnosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as teľmében
a 2015. évi kiiltségvetés targyában megtart ott egyeztetésről

Fenntartóĺ oldal:

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Sántha Pétemé
alpolgórmester

Egry Attila
alpolgármester

Dr. Sĺíľa Botond
alpolgármester

Soós Gyĺirgy
VPB elnÓke

Zentaioszkźr
EMBI elnöke

Hivatal ľészéről:

Danada-Rimán Edina
jeg,łző

Dr. Kovács Gabriella
aljeg,lző

Dr. Pesti Ivett
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P o l gár me s ter i Kab inet v e ze tőj e



Dr. Balla Katalin
Jeglzői Kabinet vezetőj e

Paris Gyulané 4ĺ N*;
P énzügli Üg,lo s zt ály v e z et őj e

Molnar Antalné
Kaltségvetési és Pénzügli Feltigłeleti Iroda
tr o dav e z e t ő -he ly e t t e s e

Pénzes Attila
Vaglongazdálkodási és
Üz eme lt eté s i Ügło s ztály vezetőj e

Dr. Bojsza Krisztina
Humónszolgáltatósi
Üglosztály vezetője

Bodnrĺr Gabriella
Szervezési és
Képvis elő i Iro da v e ze t őj e
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Erdekképviseleti oldal:

Fodoľné Hoschke Andrea
P e dagó gus Sz aĺ<s z erve z et

Mile-Királv Beatrix
B ĺj l c s ő de i D o l go z ó k D e m o Ił at ikus Sz alrs z erv e z e t e

Kiiltségvetés tervezettel
egyetért / nem ért egyet
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Dr. Maľosi János ...... . E t]
Maglar Köztisztviselők, Közallrglmazottak és \J
Közs zolgóĺati Dolgozók Szaĺrszervezete


