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Késziilt: 2014. febľuár tl-én (kedd) 09,00 ĺíľakoľ a Józsefrrírosi
onkoľmrínyzat Po\gfumesteri Hivatalanak III. emelet 300-as teľmében
Valamennyi Kĺiltségvetési Szerv és Gazdasági Társaság vezetői részére
a Józsefiárosi onkoľmányzat 20]4. évi kakségvetése tárg,lában
megtartott egłeztető ülésrőĺ.

Egĺy Attila - alpolgáľmester

Soós György - Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság elnĺike

Zentai O szkár - Humáns zo 1 gáltatási B izottság elnĺjke

Dr' Mészĺár Erika - a|jegyzo

Páľis Gyuláné -Péluugyi Ügyosztály vezetóje

Pénzes Attila - Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési LJgyosztá|y
vezetője

Kincses Ibolya - Humánszolgáltatási LJgyosntiy vezetője

Szedliczkyné Pekári Karolina - Szervezési és Képviselői Irođa
irodavezető

Jelen vannak:

Valamennyi Kiiltségvetésĺ Szerv és Gazdasági TársaságYezetője: Jelenléti ív szerint

Egry Attila
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent és e|jott az egyeztetésre. Kilenc őrátőI,
ahogyan a meghívóban is szerepel, a Kĺiltségvetési Szervek és Gazdasági Taľsaságok vezetői
részéte tartunk egyeztetést a20|4. évi költségvetés témájában. Mint tudjak egész rovid idő
állt rendelkezésre az e|készítésre koľábbi évekhez viszonyítva, igy a koľábbiaknál is egy
ütemesebb munkaľa volt szükség. Ezért, nagyon sok esetben, csak folyamatba ikĺatva
történtek gyoľs egyeztetések, illetve telefonos, emailes. Tényleg azt tudom mondani, hogy
dinamikus és célrattjrő egyeztetések voltak, mintsem ahogy most összegľĺlttink és nagy
plénum előtt hosszasan megvitatjuk a kciltségvetés egyes tételeit. Legelőször is, szeretném
megköszönni mindenkinek a segítő munkáját amiben részt vettek itt a januáľi hónapban, és a
Pénzngyi IJgyosná|ynak hogy a rengeteg kérdést, kéľést teljesítették. Hozzáteszem, hogy a
Pénzngyi|JgyosztáIy éjjel-nappal dolgozott a januĺíri hónapban, hogy itt ez az aÍIyag, illetve
az egyéb előterjesztések, amik a normál testületi ülésre éľkeznek, azok e| tudjanak késziilni.
Azt a tájékoztatźlst kaptam, hogy minden esetben, ha módosítás volt, az vísszajelzésre is
keľĺilt. Sok esetben én egyeztęttęm cégvezetóve|, íntézményvezetove|, sok esetben az
,ťjgyosztá|yvezető Asszony, Edit egyeztetett on<jkkel. Úgy gondolom, hogy nagy meglepetés
senkit nem érhetett, amikoľ most a kész anyagot végig olvasta. Az idei év a költségvetésben
bár relatív magas a foösszegünk, 21 milliaĺd foľint, azok után is, hogy ugye
fe|adatátszervezésen ment át az onkorm źnyzat }OI3-ban, relatív magas, ez a páIyźzatok miatt
van. Alapjában véve a műkĺjdési részĹink, azért a koľábbi évekhez képest szúkült és kevesebb



pénz áI| ľenđelkezésre, de ettől fliggetlenül szeretnék a szinvonalat tartaní. Ahogy minden
évben, ęz az egyik legfontosabb célkiťnzése az Önkormányzatnak, hogy a feladatellátás
színvonala, ha lehet akkor javuljon, de semmi esetre sem vegyiink ebből vissza. Ha lehet,
akkor további olyan feladatokat is vállaljunk, amellyel az itt é|őknek a komfortéĺzetét |ehet
ncjvelni. Ez &inti az o|<tatási ágazatot is, a szociá|is ágazatot is, az egészségügyet is. Mindig
pĺóbálják feszegetni ezeket a korlátokat.I11á|ta|aban minđig a költségvetés a szűkös, hogy
vajon el tudjuk-e |źltni eń. a feladatot annyi pénzbőI amennyi a rendelkezésľe ál1. Ugy
gondolom, hogy sikeľĺtlt egy optimális anyagot összeállítani, bár az is hozzá taľtozik, hogy
ami eredeti igényként jelentkezett onöktől, bár iryy kérrÍik, hogy minden igéný tiĺntessenek
fül, mert szeľetnénk egy teljes képet látni abból 5 milliĺárd forintnyi feladatot kellett
kiemelni'ink, és így tuđott egyensúlyos lenni a költségvetés. Jogszabá|y irja e|ő ań', hogy csak
egyensúlyos költségvetést lehet beteľjeszteni, ez megttlrtént, most a költségvetésiink
egyensúlyos, sőt mi tĺĺbb egy pici működési többlet is van benne. Ez azért fontos, meľt a
jogszabźiy a mfüödésre tekintettel pedig azt íqa ełő, hogy hiánnyal nem lehet tervezni. Most
aPénzigyi Ügyosztály megcseré|te a,,karakteľeket'' és a25O millióból 530 millió |ętt. ez
igazábőI technikai kérdés, hogy a mfüódés, és a felhalmozás fő számai hogy állnak össze. A
lényeg az,hogy e tekintetben is a jogszabá|ynak meg fudunk felelni, és a működéstink ebbęn
az évben biĺosított lesz. Mind az intézményeknéI mind a gazđasági táľsaságoknál, a
hivata|néi, így összességében az onkormĺínyzatná|. Ami még szempont volt, hogyha
feladatelvonás tĺjrténik, akkoľ az a dolgozókat semmi esetre se sújtsa. A tavalyi évhęz képest
egy picit tudfunk is előre lépni, eń'mfu mondhatom,báÍ azt vegyék hozzá,hogy ez csak egy
eloterjesztés, itt még nincsen döntés. Az szerdai napon fog megtĺĺrténni, đe a caťetéría
kéľdésében tudtunk előre lépni, így akońis:ztviselőkné| a jogszabályi maximumot a 200.000.-
forintot tudjuk az idei évben adni, a kilza|ka|mazottaknál pedig mźr tava|y is tudtuk a
maximumot adni a 175.000. foľintot, ezt idén is taľtjuk, és eń. a dolgozók meg fogják kapni.
Ami még fontos, hogy egy 500 milliós értékben zźno|ĺĺ fogunk bizonyos tételeket április
végéig, ami a napi mfüĺidést nem fogja éľinteni, bizonyos fejlesztési tételeket zźtĺohx.lk, ez
megint csak azért, hogy a mfüödés maximálisan biztosítva legyen. Mást nem is mondanék a
költségvetésľől a számok magukért beszéInek, illetve egy nagyon jó íľásos arryag is elkészült
e|óterjesztés képében. Ha kérdés van, akkor ań tegyék ťoI, és azt nagyon szívesen
megválaszoljuk.
Ha nincs kérdés, akkor nagyon szépen kĺiszöntim, hogy eljöttek. Holnapi napon toĺténik az
elfogađása a költségvetésnek, onnantól kezdve megsziĺnik az źúmenetí gazdźllkođási időszak,
és akkor eszeľint kell továbbmiíkĺjdtetní az intézményeket. Köszönöm szépen, további jó
napot, jó munkát kívanok!

Egyeztetés eredménye: A köItségyetéssel kapcsolatosan kéľdés nem volt.

Budapest, 2014. február 11.

ŕ///
Egry Attila
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Szervezési éstépviseloi Iroda - igyintéző



JELENLÉľl Ív

Valamennyi Kłiltségvetésĺ Szeľv és Gazdasági Társaság részéľc 20|4. február 1l-én 9.00
órakor aJózsefvćrosi onkormźnyzatPolgáľmesteri Hivatal III. 300-as teľmében megtaľtott

egyeztetésrő| aJőzsefvárosi onkormźnyzat20|4. évi kłiltséľetésc tárgyában.

Dľ. Kocsis Máté

Santha Péterné

Egry Attila

Dr. Saľa Botond

Soós György

Zentaíoszkátr

Rimán Edina

Dr.Mészár Erika

Dľ. Kovács Gabriella

Dr. Sánta Zsőfia

Dľ. Pesti Ivett

P:áľis Gyuláné

Pénzes Attila
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Dr. Bojsza Krisztina

Szedliczkyné Pekári Karolina

Mátrahazi Judit

Dľ. Balla Katalin

Fernezelyi Gergely Sĺándor DLA.

Sommer Jiĺnos

FábiaÍIi|ĺ4:áĺta

Dr. Palotai Péter

Dr. Kóródi Éva

Szalókné Fekete Anikó

Kósa Edit
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