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300/2022. (XI. 24.) 

 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

300/2022. (XI. 24.) számú határozata 

 

az önkormányzat 2023 – 2025. évi költségvetéseit érintő előzetes 

kötelezettségvállalásokról 

 

(16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal) 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

7. a) a Képviselő-testület 109/2016. (V. 05.) számú határozatának 6./ a) és b) pontját 2022. 

december 1. napjától az alábbiakra módosítja: a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 136.408.033 

Ft, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 

17.733.044 Ft, azaz mindösszesen bruttó 154.141.077 Ft összegben biztosítja bérrendezés 

érdekében 2022. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetésében; 

 

b) a Képviselő-testület 109/2016. (V. 05.) számú határozatának 7./ a) és b) pontját, 

valamint a 293/2020. (VII. 16.) számú határozatát 2022. december 1. napjától az 

alábbiakra módosítja: a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés 

előirányzatát 164.990.000 Ft, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális 

hozzájárulási adó előirányzatát 21.448.700 Ft, azaz mindösszesen bruttó 186.438.700 Ft 

összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. december 1. napjától 2023. november 

30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi Óvodák 2023. évi költségvetésében; 

 

c) a Képviselő-testület 90/2016. (IV. 21.) számú határozatát, valamint a 108/2018. (XII. 

18.) számú határozatának 15. pontját 2022. december 1. napjától az alábbiakra módosítja: a 

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 

50.451.049 Ft, a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó 

előirányzatát 6.558.636 Ft, azaz mindösszesen bruttó 57.009.685 Ft összegben biztosítja 

bérrendezés érdekében 2022. december 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő 

határozott időre a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetésében; 

 

d) a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ technikai dolgozói részére 2023. évi 

Józsefvárosi kereset-kiegészítés előirányzatát 16. 804. 800 Ft, a hozzá kapcsolódó 

munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2. 184. 624 Ft, azaz 

mindösszesen 18. 989. 424 Ft bruttó Ft összegben biztosítja bérrendezés érdekében 2022. 

december 1. napjától 2023. november 30. napjáig terjedő határozott időre a Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ 2023. évi költségvetésében; 

 

e) visszavonja a képviselő-testület 30/2017. (II. 02.) számú határozatának 6. pontját, 

valamint a képviselő-testület 293/2020. (VII. 16.) számú határozatát; 

 

f) felkéri a polgármestert, hogy a határozat 7. pontjának a)-d) alpontjaiban felsorolt 

intézmények 2023. évi költségvetésének tervezésekor a határozatban foglaltakat vegye 

figyelembe; 
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Felelős: Polgármester 

Határidő:  a 7. pont esetében: az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása 

 


