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JEGYzoxoľyv
Késziilt:

20t6. december 19-én (hétfo) 16'30 óľakor a Józsefuárosi
onkormán yzat P o|gźrmesteri Hivatalának III. emelet 3 00-as termében a
KerĹileti Érdekegye zteto Tanács ľészérea Jőzsefvárosi Önkorm źnyzat
2017. évi költségvetése tźxgyábaĺmegtaľtott egyeztetó Ĺilésről.

Jelen vannak:

Egry Attila alpolgármester
Zentai oszkár Embeľi Erőforrás Bizottsás elnöke
dľ. Mészáľ Erika a|jegyzo
Páris Gyuláné G azdasági v ezető
Csend es Antalné P énzngyi TJ gy osná|y v ezetője
Molnár Antalné Költségvetési és Pénzügyi feltĺgyeleti Iľoda
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o

dav ezető-hel yette s e

Szakszeľvezetek ľészéľől:
VéghnéVĺtáľisSzilvia Bölcsődei Dolgozók Demokľatikus
Szakszervezete

Egry Attila
Köszcjnti a megjelenteket

a

Józsefuĺĺrosi onkoľmányzat 2017. évi költségvetésének
egyeztetésén,amelyet az érdekd<épviseleti oldallal tartanak. Jelzi, hogy a Bölcsődei Dolgozók
Demokľatikus Szakszervezetének képviseletébenVéghnéVitáris Szilvia jelent meg az
egyeztetésen. A költségvetést a jogszabályi előírásoknak megfelelően á||itottak össze, és
nyújtottak be, amely rĺjviden aĺĺryitjelent, hogy működési tĺjbbletet tartalmaz, tovźĺbbźt
komoly általános múködési tartalék, illetve fejlesztési taľtaléktalá|hatő benne. Tájékoztatjaaz
érdekképviseletet, hogy a cafeteria, amely a20|6. évben a dolgozókat megillette, vźĺItozat|an
maradt mind a közalkalmazottak, mind a köĺisxviselők esetében, továbbá a 38 ezet forintos
illetményalap is vá|tozatlanu| maradt a költségvetés tervezésénél,illetve így keľült
benyújtásra. Rĺjviden csak az érdekképviseletet érintő kérdéseketfoglalta volna {issze,
amennyiben van bármilyen kéľdés,szívesen vtůaszo|. Kérdés,hozzźsző|źlshiźnyźtbanaz
egyeztetést |6 őra 37 perkor |ezźrja.

Budapest, 2016. december

A jeryzőkönyvet
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JELENLÉľĺÍv
A Kerületi Éľdekegyeztető Tanźlcs ľészéľe2016. december 19-én 16:30 óľakor
a lőzsefvtlrosi Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as termében
a 2017 . évi kłi lts é gv etés tttr gy ában me gtartott e gyeztetésľő l

Fenntartĺíioldal:
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Sántha Péterné

aĺpoĺgármester

Egry Attila
aĺpolgármester

Dr. Saľa Botond
aĺpolgármester
Soós György
VPB elnoke

Zeĺtaíoszkár
EMBI elnoke

Hivatal részéről:
Danada-Rimán Edina

jegyző

Dľ. MészaľErika
aljegyző

Dr. Kovács Gabriella
aĺjegyző
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Dr. Vitályos Fanny
P oĺgármesteri Kabinet vezetőj e

Dr. Balla Katalin
Je g,,ző i Kab ine t

Páris

v e z et
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Gyuláné

Gazdasógivezetője
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Csendes Antalné

Pénzügli Üg,,osztály,,,,,,,n
Molnár

Antalné
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L/tń,Iłr:

Dr. Galambos Eszter

i Ügło s zt ály

Dr. Bojsza Krisztina
Humánszolgáltatási
Ügłosztály vezetője

Dr. Kóródi Éva
Hatósógi Ügłosztály
vezetője

Bajusz Ferenc
Ko zt e r ül

e t -fe l ü
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Gaz ddlko dás
vezetője
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Ügłosztály vezetője
Fernezelyi Geľgely Sandor DLA
Főépítész

Ir

oda

Költségvetés tervezettel
egyetért / nem ért egyet

Erdekképviseleti oldal:
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Fodorné Hoschke Andrea
P e dagó

gus Szalrs zerv e z e t

E!
Dr. Sipos Tamás
Maglar Koztiszniselők, KÓzalknlmazottak
Koz sz o l gál ati D o l go z ó k Sz alrs zerv e zet e
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