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JEGYZŐ KÖNYV 

Készült: 

Jelen vannak: 

2018.  december 17-én (hétfő)  12,00  órakor a Józsefvárosi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. emelet 300-as termében 
valamennyi költségvetési szerv és gazdasági társaság vezetői részére 
a Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetése tárgyában 
megtartott egyeztető ülésről. 

Egry Attila alpolgáiniester 
Dr. Görhöny Ádám - alpolgármester 
Soós György — Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Zentai Oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
Dr. Mészár  Erika  - aljegyző 
Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály vezetője 
Páris Gyuláné Gazdasági vezető 
Csendes Antalné — Pénzügyi Ügyosztály vezetője 
Dr. Hencz Adrienn - Gazdálkodási Ügyosztály vezetője 
Dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási Ügyosztály vezető-helyettese 
Tóth Csaba — Igazgatási Iroda vezetője 
Bajusz Ferenc — Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője 
Iványi Gyöngyvér — főépítész, Városépítészeti Iroda vezetője 
Lantos Bernadett — JSZSZGYK Gazdasági vezetője 

Költségvetési szervek és gazdasági társaságok vezetői: Jelenléti ív szerint 

Egry Attila 
Szeretettel köszönt minden megjelentet a  2019.  évi költségvetésről szóló egyeztetésen, amely 
a költségvetési szervek vezetői és a gazdasági társaságok vezetői részére került meghirdetésre. 
A  költségvetési rendeletről a holnapi napon fog a Képviselő-testület vitázni, majd azt 
követően, reményei szerint, elfogadni. Írásban megkapták csütörtöki kiküldéssel az anyagot, 
reméli, volt idő áttekinteni. Annyit elmondana, hogy a költségvetés készítése során minden 
érdekelt féllel leültek, az egyeztetés megtörtént, és ami ott elhangzott, az került bele a 
költségvetési rendeletbe, illetve táblába, ezért azt gondolja, hogy túl nagy meglepetés nem 
érhette egyik gazdasági szerv vagy társaság vezetőjét sem.  Volt,  akivel hosszabban, volt, 
akivel rövidebben kellett egyeztetni, volt, ahol még kötelező feladatokat kellett beemelni és 
plusz finanszírozást kellett biztosítani.  Volt,  hogy tisztáztak olyan apróbb, ámde nagyon 
lényeges kérdést, mint például, hogy védőruhával, munkaruhával rendelkezzenek a kollégák 
és kolleganők a munkavégzés során, ezáltal az intézmény és Józsefváros önkormányzata 
megfeleljen az elöírásoklak.  Volt  olyan terület, ahol bizonyos feladatokat későbbre kellett 
halasztani,  de  visszatérnek majd erre a pénzmaradványnál áprilisban,  de ha  nem, akkor a 
2020-as költségvetés készítésénél. Olyan kérdése lenne, hogy mindenkihez eljutott-e írásban 
az anyag és volt-e idő átolvasni? Igen. Még egy fontos szolgálati közlemény a költségvetéssel 
kapcsolatban: a működési oldala egyensúlyos, természetesen, hiszen ezt a jogszabály előírja, 
és a fejlesztési oldalon rendelkeznek még komolyabb tartalékokkal.  A  működési oldalon is 
van még tartalék, hiszen általános, és céltartalékot is képezett az Önkoiniányzat, azokra az 
esetekre, amikre fel kell készülniük. Ezek a céltartalékok nevesítve vannak, az általános 

2018 DEC 1 7 ifg) 



tartalékon pedig általános keretösszeg szerepel.  A  fejlesztési soron egy általános fejlesztés 
szerepel, amely érint intézményeket és érint önkormányzati projekteket. Értelemszerűen 
minden olyan korábbi döntés, amit meghozott a Képviselő-testület, az szerepel ebben a 
költségvetésben, tehát az Orczy negyed tekintetében, az Európa Belvárosa Program 
tekintetében, a Tér Köz Program tekintetében. Ezek mind, mind hozzák a feladatokat és az 
ehhez szükséges forrást. Ennél bővebben most nem beszélne a költségvetésről, hiszen nem 
első alkalommal találkoznak már, rutinos költségvetési szervek vezetőivel ül itt most 
szemben, illetve a gazdasági társaságok részéről is mind szakmailag, mind emberileg 
felkészült kollegák vannak. Ahogy szokták, még egy kérdésre, észrevételre van lehetőség a 
2019.  évi költségvetéssel kapcsolatban. (Közbeszólás) Szokták mondani, hogy a hallgatás, 
beleegyezés,  de  amúgy a jegyzőkönyv számára jelzi, hogy mosolygós arcokkal ül szemben, 
úgyhogy nem aggódik. Mindenkinek köszöni, hogy részt vett az egyeztetésen, és a 
költségvetés készítésében, és azt a sok munkát elvégezte és megfelelő szakmai támogatást 
biztosított ezáltal a Hivatal munkatársai, különösképpen a Páris Gyuláné által vezetett terület, 
a Pénzügyi Ügyosztály számára. Így az Ügyosztály el tudta végezni ezt a feladatot és egy picit 
ugyan határidő után,  de  még éppen jókor, írásban rendelkezésre tudta bocsátani, és így a 
holnapi napon a Képviselő-testület döntési helyzetbe tud kerülni. Aki még nem ebédelt, annak 
jó étvágyat kíván! Viszontlátásra! 

Budapest, 2018.  december  17. 

E ry Attila 
alpolgármester 

A  jegy őkönyvet készítette: 

Vidákné Csébi Tímea 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 



Dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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Valamennyi Költségvetési Szerv és Gazdasági Társaság részére  2018.  december 17-én 
12:00  órakor a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III.  em.  300-as termében 

a  2019.  évi költségvetés tárgyában megtartott egyeztetésről 

Fenntartói oldal: 

Dr. Sára Botond 
polgármester 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

Egry Attila 
alpolgármester 

Dr. Görhöny Ádám 
alpolgármester 

Soós György 
VPB elnöke 

Zentai Oszkár 
EMBI elnöke 

Vörös Tamás 
SIB  elnöke 

Gondos Judit 
TPIB elnöke 

Hivatal részéről: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 
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Kocsis Angéla 
Polgármesteri Kabinet vezetője 

Dr. Balla Katalin 
Jegyzői Kabinet vezetője 

Varga  Zsanett 
Városvezetési Ügyosztály vezetóje 
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Páris Gyuláné 
Gazdasági vezető 

Csendes Antalné 
Pénzügyi Ügyosztály vezetóje 

 

 

 

Dr. Hencz Adrienn 
Gazdálkodási 1:7gyosztály vezetóje 

Dr. Juhász Marica 
Humánszolgáltatási Ügyosztály 
vezető-helyettese 

Dr. Kóródi Éva 
Hatósági Ügyosztály vezetóje iq 

Bajusz Ferenc 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetóje 

Iványi Gyöngyvér 
15építész, Városépítészeti Iroda vezetóje 
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Költségvetési szervek 
gazdasági társaságok:  

Dr. Horváth Szilárd 
József-Városi  Szent Kozma 
Egészségügyi Központ 

Váradi Gizella 
Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató 
ás Gyermekjóléti Központ 

Költségvetés tervezettel 
egyetért / nem ért egyet 

Koscsóné Kolkopf Judit 
József-Városi Egyesített 
Bölcsődék 
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Dr. Tárnokine  :roe)  Ildikó 
Napraforgó Egyesített 
Óvoda 

Kovács  Barbara 
JózselVárosi Gazdálkodási 
Központ Zrt. és Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit 
Zrt. 
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Dr. Nagy Attila Mihály 
Rév8 Zrt. 

  

  




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

