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Készĺilt:

a Józsefuáľosi
onkormán yzat P olgármesteri Hivat a|tnak III. emelet 3 00-as termében
Valamennyi Költségvetési Szerv és GazđasźlgiTársaság vezetői részéte
a Józsefuarosi onkormányzat 20|7. évi koltségvetésettrgyában
megtaľtott e gy ezteto ülésről.

Jelen vannak:

Egry Attila - alpolgármesteľ
Zentai Oszkáľ - Emberi Eľőforľás BizottsĘ elnĺjke
dr. Mészár Erĺka - a|1egyző
Páľis Gyuláné - Gazđaságivezető
Molnár Antalné _ Kĺiltségvetésiés Pénzügyi Feltigyeleti Iroda

2016. december 19-én (hétfő) 16'15 óľakor

ir o đavezető-helyette se

dr. Galambos Eszteľ _ Gazdálkodási Ügyosztá|y vezetoje
Tĺóth Csaba _Igazgatási Iroda vezetoje
Ilovszlry Edina - Jőzsefváĺosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ gazdasági v ezetője
Annus Viktor - Rév8 Zrt. vezérigazgatoja

Egry Attila

Szeretettel köszönt mindenkit a20|7. évi Józsefuarosi onkotmźnyzat költségvetéséről szóló
egyeztetésen. Ktiszönti az intézményeket, és a gazdasági tĺĺľsaságokképviselőit. A 2017. évi
költségvetést a Polgáľmesteri Hivatal segítségévelelkészítették,és a múlt héten megküldték a
Képviselő-testiilet tagai részére. Az e|őkészítésbenazintézmények, és a gazđasági tarsaságok
aktívan részt. vettek. Reményei szerint azok a szttmok, amik szerepelnek benne, az ęgyes
íntézményeknélés gazdasági taľsaságokntt|, azok megegyezÍLek azokkal, amelyekľől tudnak,
és az egyitüműkĺidéslévénegyet is értenek a benne Lévő szźtmokkal. Az iđeiév az e|so év,
hogy mar a k<iltségvętés évétmege|őzően el tud készülni az adott évi költségvetés, és az
benýjtásra is tuđkerülni, ęzzęI az átmeneti gazđźikodźlst
tudjak kiküszöbcilni, és egy

folyamatos mfücidést tuđnakbiĺosítani,az Oĺ.lkormźnyzat szźlmźra.A

k<iltségvetés

készítésénél
főbb szempont volt, hogy a mfütidésnél minden tételnek meglegyen a fedezete,
ekképpen á||ították ĺlssze a költségvetést, így ha megnézik, akkor, és reményei szerint azt is
kell ebben ta|źini, minden olyan mfüödési tétel, amelyet az intézmények, és a gazdasági
társaságok megjelöltek, azok szerepelnek benne. A költségvetés komoly műkĺidésitöbblettel
rendelkezik, köľülbelü| 460 millió Ft-tal, és 260 millió Ft felhalmozźsi tarta\ékkal. Főbb
fe|haImozétsi tételekről jĺlvő évben szźndékozĺakcsak dĺjntésthozĺi, és a Képviselő-testtilęt
elé terjeszteni, és majđott döntést hozti, amikoľ látszódik a péĺumaradvány, illetve már
egészen pontosan tísztćtban lesznek a forľásmegosztás számaival, illetve az állami
támogatások összegével.
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Az elmondható, hogy a jövő évben is jelentős források lesznek arua,hogy az onkormtnyzat
tovább tudja ťejlesńeni a keľiiletet, eZ az elképzelés ezekkel a többletekkel, mindamellett,
hogy a mfu ęIért szolgáltatási színvonalat az intézményekkel, és a gazdasági társaságokkal
tovább tudják nyújtani a Jőzsefvárosban élok szćmźra. Röviden ennyit mondana a
költségvetésről. Ha ezzel kapcsolatban van kérdés,észrevétel,akkor parancsoljanak.
Amennyiben nincs, megköszöni, hogy eljöttek, 16 őta24 perckot az egyeztetéstlezárja.

Budapest, 2016. decembeľ 1 9'

ry Attila

A j egyzőkönyvet készÍtette:

Szeľvezési és Képviselői Iroda
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Valamennyi Költségvetési Szeru és Gazdasági Társaságrészére2016. decembeľ 19-én
16:15 órakor aJőzsefvźrosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében
a f0|7 . évi kiiltségvetés tárgyában megtaľtott egyeztetésről

Dr. Kocsis Máté
poIgármester

Sántha Péterné

alpolgármester
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Egry Attila
alpoĺgármester
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Dľ' Sáľa Botond
alpolgórmester
Soós György
VPB elnake

Zentai oszkár
EMBI elnöke

Hivatal részéľől:
Danada-Rimán Edina

jegző

Dr.Mészół Erika
aljeglző
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Dr. Kovács Gabriella
aljeg,,ző

Dr. Vitályos Fanny
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Dr. Balla Katalin
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Dr. Galambos Eszter
Gazdálkodási Ügyoszĺdly
vezetője
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Koscsóné Kolkopf
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Annus Viktor
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