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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 

Jelen vannak: 

2018.  december 17-én (csütörtök)  12,15  órakor a Józsefvárosi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. emelet 300-as termében a 
Kerületi Érdekegyeztető Tanács részére a Józsefvárosi Önkormányzat 
2019.  évi költségvetése tárgyában megtartott egyeztető ülésről. 

Egry Attila alpolgátixiester 
Soós György — Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke 
Zentai Oszkár Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
Dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály vezetője 
Dr. Balla Katalin — Jegyzői Kabinet 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 

Szakszervezetek részéről: 

Fodorné Hoschke  Andrea  - Pedagógus Szakszervezete VIII. kerületi 
Szakszervezete 

Egry Attila 
Nagy szeretettel köszönt mindenkit a Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi költségvetésének 
érdekegyeztető fórumán. Az egyeztetésen részt vesznek a Kerületi Érdekegyeztető Tanács 
tagjai.  A  jegyzőkönyv számára szeretné jelezni, hogy egyelőre a Pedagógusok 
Szakszervezetének képviselője jelent meg, bízik benne, hogy megérkezik a többi képviselő is. 
Rövid tájékoztatást szeretne adni a költségvetésről. Múlt hét csütörtökre készült el, amelyet a 
holnapi napon a Képviselő-testület szándékában áll, hogy megtárgyalja, és azt elfogadja 
remélhetőleg.  A  költségvetés készítése során lefolytatták az összes egyeztetést a felekkel, a 
költségvetési intézmények vezetőivel, gazdasági társaságokkal. Azt gondolja, hogy sikerült az 
összes fontos szempontot figyelembe venni. Talán ami érdekesebb itt, az a működési oldal.  A 
költségvetés egyensúlyos a működési oldalt tekintve, némi tartalékot képezve havária 
helyzetre,  es  egyéb célfeladatokra. Szeretné tájékoztatni a Szakszervezet képviselőjét, hogy 
mivel még nem tudják, hogy mi lesz a végső döntés a jövő évi minimálbérrel, illetve garantált 
bérminimummal kapcsolatosan, ezért egy céltartalékot képeztek a költségvetésben, nevesítve 
erre a célra, és amennyiben erről döntés születik év végéig, akkor ez nem fog gondot okozni, 
hogy a szükséges béremeléseket az Önkormányzat meg tudja tenni, mind a közalkalmazottak, 
mind a köztisztviselők, mind a gazdasági társaságoknál a Munka Törvénykönyve szerint 
foglalkoztatottak irányában, és a jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzat évről-évre a 
béreket emeli, mind a harom kategóriában, vagy ágazatban. Igyekeznek egy versenyképes 
bérstruktúrát kialakítani.  A  dolgozók cafetériában is részesülnek. Azt gondolja, hogy az 
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anyagi juttatásokon túl az egyéb, nem anyagi jellegű juttatások és lehetőségek is a dolgozók 
számára kielégítőek. Az Önkormányzatnak határozott szándéka, hogy az itt dolgozó 
munkaerőt meg tudja tartani, a szükséges képzéseket biztosítsa, és egy stabil munkaerő-
gárdával tudjon számolni hosszútávon. Egész röviden ennyit tudna elmondani.  Ha  kérdés van, 
parancsoljon, nagy örömmel meghallgatják. 

Fodorné Hoschke  Andrea 
Szeretné elmondani, hogy nem tudta teljesen áttanulmányozni az idő rövidsége miatt, és 
ahhoz is rövid volt az idő, hogy egyeztessen az intézményekkel,  de  úgy gondolja, hogy  ha 
valami nagyon nagy problémájuk lett volna, akkor azt jelezték volna felé is menetközben. 
Röviden két dolgot mondana. Az egyik, hogy nagyon értékelik az intézmények a különböző 
felújításokat, amik történtek. Egy intézményben van nagyobb probléma, akik jelezték, a VIII. 
kerületben a Németh László Általános iskolának nincsen jelenleg játszóudvara.  Most  az a 
helyzet, hogy ide nagyon hátrányos helyzetű tanulók járnak, akik  8-16  óráig bent 
tartózkodnak, és otthon a szüleik sem hordják őket a játszótérre, és kicsi lakäsokban laknak. 
Tehát ez egy nagyon hátrányos dolog, úgy a pedagógusok, mint a gyerekek számára,  ha 
elképzelik, hogy  8  órán keresztül nem tudnak egy játszóudvaron kicsit mozogni. Az a helyzet, 
hogy felújították a sportudvart, ami nagyon jó, és nagyon klassz,  de  elsősorban csak akkor 
tudnak kimenni oda, hogy megóvják az állagát az udvarnak, mert oda nem lehet sáros cipővel 
rohangálni, és különben sincs ott egy játszótér, az egy sportudvar, az más célra van.  A 
testnevelés órák keretében, ugye most már mindennapos testnevelés van, annak keretében, 
meg sportversenyekre használják. Az udvarral az történt, hogy egyrészt azt köszönik, hogy 
felújították a tornatermet,  de  az udvar szolgált felvonulási területnek, a cement-, a 
mészmaradék, minden, bár elszállították,  de  ez megterhelte az udvart, pluszban egy olyan 
talaja van, ami azért nem használható, mert a legkisebb csapadék esetén is egyszerűen bokáig 
érő sár van, tehát használhatatlan. Ezt az egyet szerette volna a tárgyi dolgok közt felsorolni. 
Még egyszer megemlítve, hogy  ha  mást nem mondtak az intézmények, akkor nyilván nincs 
problémájuk. Az igent, vagy a nemet azért nem írta oda, mert azért annyira nem tudta 
áttanulmányozni ilyen rövid idő alatt, meg nem is papír alapon. Egy dolgot szeretne kérdezni, 
amit olvasott benne, és ezt lehet, hogy félreértette és akkor erre tudnak válaszolni, hogy mit 
jelentett az óvónőknél a bértartalék csökkentése, vagy valami ilyesmi volt, ez a bérükkel 
kapcsolatos, hogy volt egy ilyen kitétel benne, hogy csökkentik a béralapot, a 
bértartalékalapot, vagy valami ilyesmi... Nem tudják, hogy ez... inert akkor kikeresi... 

Egry Attila 
A  kérdésre Páris Gyuláné fog válaszolni, parancsoljon! 

Fodorné Hoschke  Andrea 
...mert a többieknél emelésről volt szó, tehát csak az óvónőknél volt ez a csökkentés, az 
összes többinél emelésről volt szó, köszöni a választ. 

Páris Gyuláné 
Valószínű arról van szó, amit olvashatott, hogy az állami támogatásoknál a fajlagos nonnatíva 
csökkent az óvodapedagógusok esetében. Arról szólt az előterjesztés. Egyébként más módon 
ugyanazokat a juttatásokat kapják meg az óvodapedagógusok, ahogy eddig megkapták, és 
ahogy Alpolgármester úr is elmondta, a garantált illetmény, illetve a minimálbér emelésre egy 
tartalékot képeztek, mert még nincs döntés. Egyébként ez az óvodapedagógusoknak járó 
juttatások összegét sehol nem csökkenti. 
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Fodorné Hoschke  Andrea 
Elnézést kér,  de  pedagógusként nem ismeri ezt a nyelvet, tehát azért nem tudta annyira 
értelmezni még mindig, hogy ez tulajdonképpen mit jelent egyszerűbb nyelven, tehát aki nem 
egy közgazdász, annak még egyszer,  ha  egyszerűbben megfogalmazná, hogy ez 
tulajdonképpen milyen csökkentés. 

Páris Gyuláné 
Ez azt jelenti, hogy a  2019.  évi központi költségvetési törvényben az óvodapedagógusok 
bértámogatásának az egy főre jutó összege csökken,  de  egyébként ez semmiféle hatással nincs 
sem az óvoda működésének támogatására, sem az óvodapedagógusoknak a bérére. Ezt 
valamilyen módon csökkentette az állam, valószínű, amire szoktak gondolni, hogy itt is 
cserélődnek a nyugdíjas alkalmazottak, ahol bér szabadul fel, mert ott magasabb a besorolás, 
de  egyébként ez semmiféle hatással nincs az óvodapedagógusok bérezésére. 

Egry Attila 
Amennyiben több kérdés nincs, az egyeztetést lezárja. Köszöni a Pedagógus Szakszervezet 
képviselőjének, hogy eljött és észrevételt is tett. További szép napot kíván! 

Budapest, 2018.  december  17. 

Egry Attila 
alpolgármester 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

Vidákné sébi Tímea 
Szervezési és Képviselői Iroda - ügyintéző 





JELENLÉTI ÍV 

A  Kerületi Érdekegyeztető Tanács részére  2018.  december 17-én  12:15  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 

Dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Jike 





Kocsis Angéla 
Polgármesteri Kabinet vezetője 

Dr. Balla Katalin 
Jegyzői Kabinet vezetője 

Varga  Zsanett 
Városvezetési 1.7gyosztály vezetője 

Páris Gyuláné 
Gazdasági vezető 

Csendes Antalné 
Pénzügyi Ügyosztály vezetóje 

Dr. Hencz Adrienn 
Gazdálkodási I.igyosztály vezetóje 

Dr. Juhász Marica 
Humánszolgáltatási Úgyosztály 
vezető-helyettese 

OEZ-(e4ev6et-

 

Dr. Kóródi Éva 
Hatósági Ügyosztály vezetője 

Bajusz Ferenc 
Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője 

 

 

   

Iványi Gyöngyvér 
főépítész, Városépítészeti Iroda vezetóje 
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Érdekképviseleti oldal: Költségvetés tervezettel 
egyetért / nem ért egyet 

Fodorné Hoschke  Andrea 
Pedagógus Szakszervezete 
VIII. kerületi Szervezete 
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Varga  Ildikó 
Bölcsödei Dolgozók 
Demokratikus Szakszervezete 

Dr. Sipos Tamás 
Magyar  Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és 
Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete 
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