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Készĺĺlt: 2015. febľuár Í7-én (kedd) 10'00 rirakor a Józsefuáľosi
onkormĺínyzat Polgármesteri Hivat aIának III. emelet 3 00-as termében
Valamennyi Költségvetési Szerv és Gazdasági Társaság vezetői részére
a Józsefvárosi onkormónyzat 2015. évi kaĺtségvetése tárgłában
me4tartott egyeztető üIésről.

Egry Attila - alpolgármester
Soĺós Gyiiľgy - Vaĺosgazdá|kodźsi és Pénzügyi Bizottság eln<jke
Danada.Rimán Edina - jegyző
dr. Kovács Gabľiella _ a|jegyző
dr. Balla Katalin - Jegyzoi Kabinet vezetoje
Páľis Gyutáné -Pénzigyi Ügyosztźiy vezetője
Molnáľ Antalné - Költségvetési és Pénzügyi FelĹigyeleti Iroda
vezeto-helyettese
dr. Hencz Adľienn - Gazdá|kodási Iľoda vezetoje
dľ. Bojsza Krisztina - Humánszolgákatási Ugyosztá|y vezetője

Jelen vannak:

Valamennyi Kiiltségvetési Szerv és Gazdasági TáľsaságYezetője: Jelenléti ív szerint

Egry Attila
Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm onöket! A Költségvetési Szervek és a Gazdasági
Társaságok vezetői részéte tartandó egyeztetést megkezdjrik a Józsefuárosi onkormźnyzat
2015. évi költségvetésľől szóló rendelet-tervezettel kapcsolatosan. Írásban érkezetÍ a meghívó
onökhcjz. orülök, hogy elfogadttk a meghívásunkat és itt vannak. A pénteki napon tudtuk
kiküldeni a végleges formáját a költségvetésnek. Remélem, hogy volt idő az áttekintésre. Aľra
nagyon ügyeltiink, ahogy a koľábbi években is, hogy minden típusú módosítás folyamatos
egyeztetés mellett töľténjen, így úgy gondolom, hogy nagy meglepetés, dę akár _ pontosítok -
kis meglepetés sem lehet a pénteken kiktildött anyagban, hiszen mind a szöveges rész, mind a
táb|énatos tész le lett egyeńetve az intézményvezetőkkel és a cégvezetőkkel. A
kciltségvetéssel kapcsolatban összességében azt szerętném elmondani, hogy kovetve a
jogszabáIyi előírásokat a kĺiltségvetést egyensúlyosra terveztük. A jogszabály nem teszi
lehetővé, sem mfüĺĺdési, sem ťe|ha|mozási hiány tervezését. A költségvetésiink egyensúlyos
úgy, hogy egyébként többlettel ľendelkezik, hiszen mind múködési tartalékunk, mind
fejlesztési taľtalékunk beállításra került a költségvetésünkben. Ez egyrészĺo| az ővatosság
elvével kapcsoltható össze, hiszen komoly átalakítások vannak folyamatban a
cégstruktuľában, illetve látszódik, hogy ágazati szinten is van, ahol komolyabb változások
lesznek az iďei évben. Ehhez mindenfeleképpen szükségesnek ítéltük meg, hogy tartalékot
képezzuĺtk, hogy minden várat|an kiadásra a fędezet meglegyen. Másrészrő| pedig az
onkormányzat gazdasági programj ának megalkotása és Képviselő-testĹilet elé beterjesńése a
jcivő hónapban esedékes.
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Az1 szeľettiik volna, hogy az elfogadott gazdasági pľogram mentén hozzukmeg mindazokat a
komoly fejlesztési dĺjntéseket, amely majd éľinteni fogja a.Iőzsefvźtosi onkormźnyzatot az
iđei évben és a következő években egészen 20I9-ig. En tĺjbbet nem is mondanék az
előterjesztéssel kapcsolatban. Azt kérđezném meg, hogy kérdés van-e a kikiildött aÍryag
Láttan?

(várakozós válaszra)

Jó, én úgy látom, hogy onök is úgy ítélik meg, hogy a műkĺjdés biztosított, hiszen ezvo|t afó
szempont, hogy év kĺjzben mindenkinek a forľás renđelkezésľe álljon, hogy intézménye és a
feladatai zavartalanul ellátásra kertiljenek. Én ehhez már csak jó munkát tudok kívárrni az iďei
évre, és a csütörtöki napon fogja a Képviselő-testiilet táľgyalni és reményeink szeľint
elfogadni a20I5. évi kĺlltségvetést, ezze| a|<kot kiszabadulunk az átmeneti gazdá|kodásnak a
fogságából, és mindazokat, amelyeket jóváhagytunk a kĺĺltségvetésben oľrnantól kezdve végre
lehet hajtani.
Kĺjszĺjnöm szépen, hogy itt voltak, és további jó munkát kívanok Önciknek!

Az iilést bezćłrja.

Budapest, 20|5. február I].

A iesvzőkönwet készítette:"Yín\

,ľ,7oĺĺ)..ĺ
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iľoda -ngyintéző
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JELENLETI IV

Valamennyi Ktiltségvetésĺ Szerv és Gazdasági Társaságrészére2015. február 17-én
10.00 óľakor a Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében

a 20 Í5. évi kii lts égv etés ttn gy ában me gtarto tt e gy eńetést őL

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Sántha Péterné
alpolgármester

Egry Attila
alpolgórmester

Dr. Saľa Botond
alpolgármester

Soós Gyöľgy
VPB elnöke

Zentai oszkĺáľ
EMBI elnĺike

HÍvatal részéről:

Danada-Riman Edina
jeg,lző

Dr. Kovács Gabriella
aljegłző

Dr. Pesti Ivett
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Dr. Balla Katalin .....[ł,IŁ?L.
Jeglzői Kabinet vezetője

Pénzes Attila Lt:
łi 3ą.ę t/ł&--s_:

VagłongazdáIkndási es
Üzemeltetési Üglosztĺźly vezetője,\-

Dr. Bojsza Kľisztina
HumónszolgóItatási
Ügosztály vezetője

Bodnar Gabriella
Szervezési és Képviselői lroda vezetője



Ktiltségvetés teľvezettel
egyetért / nem ért eg1'et

Dr. Koroknai András.. ..1.i:ĺ..u:::; L't._
Józs efvĺźro si Egé szs é güg1li Szolgálat

Varadi Gizella. . ;lĺ:u.iÍłłla. ĺiq.i(,. 3uĺ! ľ,.:4..:*.k:..
Józs efi ár o s i Szo c iál i s Szol gált at ó
és Gyermeuóléti KÓzpont

ĺ-,,/ í.' Ýl /

Koscsóné KolkopfJudit.... ..,.ľĺ:,,.::...ĺk..?.
Józsefváros i Eglesített B Ólcs ődék

KisfaluĘft h. 
'.,i
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Csete Zo|tźn............V.

TIKovács Baľbaľa.. l I

Jó zs efv ór o s i Közo s s é gi Hĺźz ak
Nonprofit Ęft.és a JóHír JózsefvárQsi Ntft'
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Kiiltségvetés tervezettel
egyetért / nem ért egyet

\

MESEPALOTA Napk. otth. ivoda vt].ľľ:: G-4 r
Dľ. Tĺíľnolĺinó Joó llđikó

TÁ-TI-KA Napk. otth. óvoda .......*,.... 5.p.yľ:t.u-í... Yc. !ľ.ą.- x
I

VaľadinéoroszÁgnes iI.l ĺ l ď^ Al n
PITYPANG Napk. otth. ivod. ....q.:.|. yJ,|:: 

... .f]T.ť|/lęĺj.*.: t
U

Matisz Lász|őné \

szlvÁnvÁNv Napk. otth. ivoda . . . \+{.'iąjXq../. . ľ;."l*..-=-

Csabainé Lampeľt Agnes (;, ĺ_---.ĺ JszĺszszonszÉp Napk. otth. óvoda ......ff ...ź.

Husvéth Laura

HÉľszÍNvmÁc Napk. otth. ovoda .........
\J

Aissou Erzsébet

Gyuľkovics Miklósné

NAPRAFORGó Napkcĺzi otthonos óvoda

Kakuja K|ára

Tavaszi Józsefné

KINCSKERESO Napk. ofth. óvoda

KATICA Btjlcsőde és Napk.otth. ivoda ... !.*ł1*;....!9.--.i

Dr. Gyuľasitsné Puha lbolya

GYEREK-V IRÁ G Napk. otth. i vo d 
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Juhász Andrea I
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vÁnrrNr RÁD Napk. otth. ovoda M}}..t
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Kiiltségvetés tervezettel
egyetért/nem értegyet
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Inotainé Sólyom Éva _.,i,LA-Ąc 
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NAPSUGÁR Napk. otth. ovoda BT

Bukovicsné Nagy Judit 
,..-T? (, Í

KoSZoRÚNapk. otth. ovoda...........-\.'.kŃť-.I...= ...E !


