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amely kdsztlt 2017. december 8-6n, a 9 6rakor kezd6d6 Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri
Hivatal I. emelet 1 12. sziLmt helyis6gdben tartott

Keriileti Erdekcgyeztet6 Tan6cs drtekezletdrol

Az 6rtekezlet trlrsya: Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorm tnyz,at 2018. evi
kciltsdsvet6s6nek tervezete

Jelen vannak:
A mell6kelt jelenl6ti iv szerint

Kov:ics P6tcr:
Udvdzl<im a Keri.ileti Erdekegyezteto Tan:ics tilisdn megjelenteket.
A Budapest F<lviiros XVI. kertileti Onkormdnyzat 2018. dvi kciltsdgvetdsdnek tervezdse sor6n
nem kis kihiviist jelentett, hogy az <inkormdnyzati bcvdtelek csdkkcn6sc mellett a miikrtddsi
kiad6saink jelent6s mdrtdkben ncivekednek. Epitmeny- ds telekad6b6l 87 milli6 Ft-tal
terveztink kevesebbet, a feladatalapf t6mogat6sok ugyan v6rhat6an nem csdkkennek, ellenben
a szolidarit6si hozzitjtLrul s k6zel kdtszeres6re emelkedik, mely t6bb mint 200 milli6 Ft
lorr6selvon6st eredmdnyez.
A szocidlis hozzitjirulitst ad6 22 %o+61 19,5 o/o-ra ttjrt6n6 m6rsdkldse az <inkormiinyzatoknak
megtakarit6st jelent, de j6val kevesebbet, mint amennyivel a minim6lbdreket, illetve a

garant6lt bdrminimumot ki kell egdsziteni azok ktjtelezti megemel6se kdvetkezt6ben. Ez a

nciveked6s az Onkorm6nyzatnak jelent6s kiad6si tdbblettel jdr.
A tervezds soriln minden int6zm6nyn6l volt el6rel6pds, de ez nem mindenhol sikeriilt olyan
m6rt6kben, amit szerettiink volna.

Hon,rith Andrea:
A Napraforg6 Csal6d- ds Gyermekj6liti Kdzpont dolgoz6inak kdzdssdge 6s a vezetds egyet6rt
a tervezettel, nincsen iddn olyan igdnytink, mely az int6zm6nyi ktilts6gvetds tervezdse sor6n

ne dptilt volna be a tervezetbe.

Kov6cs P6ter:
Int6zm6nyeinkn6l a szoci6lis hozz6jiiruldsi ad6b6l ered6 megtakarit6st teljes egdszdben a

bdrekre forditjuk, a Polg6rmesteri llivatalban pedig 2018-t6l bevezetiiik a Ruhazati Erzsdbet-

utalviinyt. Tavaly jelent6s b6remeldst hajtottunk v6gre, illetve az illetm6nykieg6szitdsck 6v

k6zben is emeldsre keri.iltek. Idin is terveziink jutalomkeretet. Sajnos nem lehetiink annyira

optimistrik, mint tavaly, mivel a Ftjvdrosi Onkormanyzat t'opolgiirmester-helyettes6nek
tiljdkoztat6sa alapjdn iparuzdsi ad6b6l sern v6rhat6 tobb bevdtel a 2017. 6vin6l. Mi is

ugyanannyit terveziink, mint arnennyivel 2011-re a F6viirosi Onkormdnyzat szdmolt' ds ez

nem lesz t6bb a k6sobbiek folyamdn sem, ellentdtben az elmirlt 6wel, amikor kieg6szfthetttik

tov6bbi 132 milli6 Fltal az eredetileg tervezett dsszeget.

(A jegyz6krinyv nem sz6 szerinti.)

Gtirbe Ldszl6:
A szociiilis hozzdjirrulisi ado 2,5 Yo-os cstikkcn6se terh6re lehetne a bdreket emelni, mivel a

lels6fokt v6gzetts6gilek illetm6nye nem n6 a 201 8. dvben.



Az Ad6hat6srig ad6behajt6 tev6kenysigdnek 2018-ban is nagy szerepe lcsz. Egy nagyad6z6

ad6ta(ozdsa a v6grehajt6 t6jikoztatdsa alapjdn m6r biztosan nem fog befolyni, ez is jelent6s

bevdtelkiesds.
Mindezek atrit6masztjdk, hogy az onkormiinyzat bevdteli oldalon is meg van szorulva, de a

csdkken6 bevdtelek mellett a miikdd6si kiad6sok emelkednek. A koltsdgvet6s egyensrily6nak

biztositasa irdekdben a I'ejlesztdsi kiadrisokat kellett visszafognunk.

Drotir Liszki:
A Szakrendel6 dolgoz6i nevdben most cscindben maradok, mivel megkaptuk a bdremel6st, 6s

a dolgoz6k fizetdse j6 esdllyel m6r janu6rt6l tov6bbemelkedhet.

Kovdcs P6ter:
A dolgoz6i b6remel6s ugyan nagyon orvendetes a Szakrendel6 alkalmazottai szamiira,

ugyanakkor a Szakrendel6 vezet6se nem 6riil, mivel ki kelt gazdalkodnia ezt a bdremsldst

Drot:ir L{szl6:
2017-re megndvekedetl a betegforgalom, ugyanakkor munkaerohi6nnya I ktzdtink. I"ontos.

hogy az atkalmazottak meg legycnek fizetve. Az 6vi kdtszeri jutalom is ezt scgiti

Kor'5cs P6ter:
Sajndlatos m6don miish
kisgyermeknevel6kn6l is.

kdzmunkdsokat, de az o
k6zfoglalkoztatottal szdm

A Szakendelo a jutalmat
6vek tartal6kai.
Ugyanakkor a Szakrendel6 6let6ben egy pozitiv fordulat is bekcivetkezhet. J6 esellyel

piyiurlk az intlzm€ny az ,,Eg6szsdges Budapest6rt Programban", ahol a jdr6beteg-ellAtris

iejiesztdse drdek6ben tov6bbi emelettel, emeletekkel boviil a J6kai M6r utcai nagy- 6s

kis6ptilet. A beruh6z6s ak6r szeptemberbcn megkezd6dhet. A bovit6s kdvetkeztdben tovebbi

TVK pontokat kaphat az int6zmdnY.

Ha t6bb k6rdes nincs, akkor mindenkinek k<isz6n<im, hogy eljdtt az 6rtekezletre. A

kdltsdgvetds m6dosit6s6n6l megtritjuk, hogy mit tudunk pluszban hozzdterni az eredeti

lervezethez.

ol is munkaer6hidny van, p6ld6ut az 6vodapedag6gusokn5l, a

A Keriiletgazda Szotgdltat6 Szervezel loglalkoztatja a kertiletben a

szrimuk is drasztikusan cs6kken. Volt iv, hogy tcibb mint 400 f6
olhattak, 2018-ra ez lecsdkken l2 fdre.
kigazcftilkodja, mely az6rt is nagyon nchdz, merl elfogl'tak a korribbi
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K6ltsdgvet6si 6s P6nziigyi Irodavezet6
a jegyzcikdnl'v kdszitoje
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Trirry: Budapest F6vriros XVL keriitcti 6nkorm6nyzat 2018. 6vi ktilts6gvet6si tervezetc

Ir6v Szaksaenezet

Magyar K6ztisztvisel6k, Kcizalkalmazottak ds

Klzszolgdlati Dolgoz6k Szakszervezete
(MKKSZ)
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Horvdth Andrea

G6rbe L6szl6

Kov6cs Pdter

SZMDSZ

PMH - K<iztisztviselok 6s Kdzalkalmazottak
Erdekv6delmi Szervezete

Burlauest Fdldros XVL kedletl
Onkorm*nlzat r€m6r6l

Polg6rmester <lal \
Szisz !6zsef

Dr. Csomor Ervin Alpolgdrmester

Dr. Erd6kdzi Gydrgy

Miiller Kinga
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Finta L6szl6nd
Szocidlis Terijleten Dolgoz6k Szakszervezete
(SZTDSZ)
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Kdllner Katalin

DrotSr L6szl6
Magyarorszrigi Munkavrillal6k, Szoci6lis 6s

Eg6szs6giigyi Agazatban Dolgoz6k
Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)
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Alpolgdrmester

Burlcuest >ilfi. kertlett Pole6rucsterl
Illvotal rdm.6r6l
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Dr. Hajducsek-Lriposi Enik6 oszt6l ezeloGazddlkodrisi U WS
Nyirin6 Kovrics Ildik6 vezetoKtilts6gvetdsi 6s P6nziigyi Iroda

Int6zm6n Irodavezeto

JELENLETT iV
a 2017 . december 8-6n (p6nteken) 09@ 6rrlt6l megrendez6sre keriil6

Keriileti Erdekegyeztet6 Tan6cs 6rtekezlet6r6l
HELYE: Budapest XVI. keriileti Polgrlrmesteri Hivatal

I. emelet ll2. szimt term6ben
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