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Jelenlévő meghívottak: Dr. Erőss Gábor — alpolgármester, Dr. Mészár Erika — aljegyző, Dr.
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Csendes Antalné — Pénzügyi Ügyosztály vezetője, Dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási
Ügyosztály vezetője, Nováczki Eleonóra — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Vagyongazdálkodási igazgató, Dr. Tárnokiné Joó Ildikó — Napraforgó Egyesített Óvoda
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intézményvezető-helyettese, szakmai vezető, Jakabfy Tamás — Polgármesteri kabinet
tanácsadója
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Hermann György
Üdvözlök tisztelettel mindenkit, a megjelent bizottsági tagokat a meghívott vendégeket illetve
valamennyi jelenlevőt. Szeretném a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság harmadik rendes ülését megnyitni.
Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjainak száma 9 fő,
ebből jelen van 8 fő. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Távolmaradását Balogh
Lajos jelezte. A Meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása következik, amiről a
bizottság vita nélkül, egyszerű szavazattöbbséggel határoz. Kérek mindenkit, hogy szavazzon a
napirendről kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 8 egybehangzó szavazattal a Bizottság elfogadta.
16/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja
el:
Napirend:
I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:
1.

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság Ügyrendjének
módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hermann György Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
elnöke

2.

Javaslat az „LNR-E/2019." típusú bérlakás pályázat eredményének
megállapítására
ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Noyáczki Eleonóra — Vagyongazdálkodási Igazgató

II. Képviselő-testületi előterjesztések:
1.

Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2020.
évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

2.

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Pikó András polgármester, Szili-Darök Ildikó alpolgármester
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3.

Javaslat a Palotanegyedben Idősklubbal kapcsolatos döntések
meghozatalára
(írásbeli elöterjesztés)
Előterjesztők: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester

4.

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. november 1. — 2019.
szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek
végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő.- Pikó András polgármester

5.

Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

6.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

7.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018-2019. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

8.

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Pikó András polgármester

Napirend I.1. pontja: Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Ügyrendjének módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Hermann György — Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke
Hermann György
Az ügyrend módosítására azért van szükség, mert Magyarország helyi önkolmányzatairól szóló
2017. évi 189-es törvény 60.§-nak megfelelően a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az
elnök és egy bizottsági tagnak kell aláírni. Ennek megfelelően az ügyrendbe az I. fejezet
általános részébe bekerül a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az elnök és a helyettesítési
sorrend szerinti alelnök, távollétében az ülésen kijelölt bizottsági tag írja alá.
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Napirend vitáját megnyitom.
Kovács Verának megadom a szót.
Kovács Vera
A hetedik ponthoz csak egy technikai kiegészítésem van. A bizottsági ülések jegyzőkönyveit a
zárt ülés jegyzőkönyv kivételével a lakosság számára betekintésre a hivatalban, a képviselők
számára a Szervezési és Képviselői Irodán hozzáférhetővé kell tenni. Ez a jozsefvaros.hu-n is
megjelenik és ezzel az egy infoiiiiációval kérem, hogy egészítsük ki.
Hermann György
A módosítást befogadja az előterjesztő.
Megadom a szót Molnár Zoltánnak.
Molnár Zoltán
A szóbeli jegyzőkönyv is fel fog kerülni vagy csak az írásbeli?
Hermann György
Megadom a szót Dr. Mészár Erikának.
Dr. Mészár Erika
Természetesen a hangfelvétel az nem kerül fel, maga az írásos jegyzőkönyv kerül fel a honlapra.
Hermann György
Megadom a szót Molnár Zoltánnak.
Molnár Zoltán
Ez eddig is így volt?
Hermann György
Megadom a szót Dr. Mészár Erikának válaszra.
Dr. Mészár Erika
Idáig is így volt, hogy a hangfelvételt, azt nem, de az írásos jegyzőkönyvet igen.
Hermann György
A napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az 1 pontból álló
határozati javaslatról, aminek az elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges és erről
kézfeltartással fogunk szavazni.
Megállapítom, hogy 8 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot,
módosításokkal együtt.
17/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy
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elfogadja az előterjesztés mellékletét képző Ügyrendet, mely 2019. december 17-én lép hatályba
és felkéri az elnököt annak aláírására.
Felelős: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke
Határidő: 2019. december 17.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési Iroda
Napirend 1.2. pontja: Javaslat az „LNR-E/2019." típusú bérlakás pályázat eredményének
megállapítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra — Vagyongazdálkodási Igazgató
ZÁRT ÜLÉS
A napirend 1.2. pontjának tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv. 46. § (2)
bekezdése értelmében. A napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott
18/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv
tartalmazza.
Napirend ILL pontja: Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat 2020. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
Hermann György
A napirend vitáját megnyitom. Rimán Edinának megadom a szót.
Rimán Edina
Mi indokolja a Polgármesteri hivatalnak a 9 millió forintos jogi szolgáltatás igénybevételére az
előzetes kötelezettségvállalást?
Hermann György
Megadom a szót Dr. Mészár Erikának.
Dr. Mészár Erika
Jegyző asszony úgy ítélte meg, hogy szüksége van a hivatalnak jogi szolgáltatás nyújtására és
ezért voltak olyan ügyvédi szerződések, amelyet felmondott és lesz olyan, amelyet meg szeretne
kötni.
Hermann György
Megadom a szót Rimán Edinának.
Rimán Edina
Akkor javaslom, hogy munkajogásszal mindenképpen kössön szerződést.
Hermann György
Amennyiben nincsen további hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló
határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
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Megállapítom, hogy 8 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
19/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
15:31 perckor Egry Attila távozott, a bizottság létszáma 7 főre változott.
Napirend 11.2. pontja: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 42/2018.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
Hermann György
Az előterjesztők nincsenek itt, de Juhász Marica szívesen elmondja, hogy miről szól az
előterjesztés.
Juhász Marica
Nincs kiegészíteni valóm, de ha van kérdés, arra szívesen válaszolok.
Hermann György
Kovács Verának megadom a szót.
Kovács Vera
Ajtay Zsófia doktornőnek a rendeléséről szeretnék érdeklődni. Egy nem működő körzetről van
szó.
Hermann György
Megadom a szót Dr. Mészár Erikának.
Dr. Mészár Erika
Az előterjesztés valóban tartalmazza, hogy az egyes háziorvosi körzetekhez milyen utcák
tartoznak, illetőleg valóban Ajtay doktornővel van feladat ellátási szerződése az
önkormányzattal, amelyben a helyettesítés is szabályozva van. És abban az esetben, ha a
doktornő nem tudja ellátni a feladatot, akkor a helyettese ellátja a feladatot. Az
Önkormányzathoz nem érkezett még jelzés, hogy ezt a feladatot ne tudná ellátni.
Hermann György
Ha nincsen további hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló határozati
javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
20/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
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A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.3. pontja: Javaslat a Palotanegyedben Idősklubbal kapcsolatos döntések
meghozatalára
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztők: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester
Hermann György
Napirend vitáját megnyitom. Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom.
Az egy pontból álló határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak
kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
21/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.4. pontja: Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2018. november 1.
2019. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó András polgármester
Hermann György
Napirend vitáját megnyitom. Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor a napirend vitáját
lezárom. Az egy pontból álló határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak
kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
22/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.5. pontja: Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
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Hermann György
Napirend vitáját megnyitom. Megadom a szót Dr. Erőss Gábornak.
Dr. Erőss Gábor
9-es pontra hívnám fel a figyelmet, hogy valóban évről-évre ilyen hozott nagy mennyiségű
kielégítetlen igényekkel indult a pályáztatás ebben a bizottságban és évről-évre volt ez a kínos
helyzet, hogy folyamatosan özönlöttek az egyébként túlnyomó részben jogos, másrészt viszont
az önkormányzat lehetőségeihez mérten túlzó igények, ez egy ésszerű módosítás.
Hermann György
Amennyiben nincsen további hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló
határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
23/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.6. pontja: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, és Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
(írásbeli előterjesztés)
Elöterjesztő. Pikó András polgármester
Hermann György
Napirend vitáját megnyitom. megadom a szót Dr. Mészár Erikának.
Dr. Mészár Erika
Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a mai nap folyamán, de legkésőbb holnap a
Képviselő-testület tagjai csere előterjesztést fognak kapni ebben a témában, mégpedig az új
telephely miatt. Az előterjesztésben szereplő Polgármesteri Hivatal telephelye miatt szereplő
Szeszgyár utcai bérlemény, az biztosan nem fog megvalósulni, önkormányzati tulajdonú
helyiséget keresünk és ez a helyiség fog majd a csere előterjesztésben megjelenni.
Hermann György
Megadom a szót Rimán Edinának.
Rimán Edina
A javaslatom az, hogy túl sok forrást, fedezetet ne biztosítsanak önkormányzati helyiség
felújításra, az állam nem akar bejönni az önkormányzat épületébe. Teljesen felesleges egy
átszervezést csinálni azért, hogy az Építéshatóságot kitegyük a hivatalból, nehogy az állam ide
beüljön. Biztos információm van róla, hogy nem akar az állam ide beülni.
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Hermann György
Amennyiben nincsen több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló
határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
24/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előteijesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.7. pontja: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018-2019. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Elöterjesztö: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
Hermann György
A napirend vitáját megnyitom.
Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló
határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
25/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Napirend 11.8. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének
pénzpiaci jellegű lekötéséről
(írásbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Pikó Andras polgármester
Hermann György
A napirend vitáját megnyitom.
Amennyiben nincsen hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Az egy pontból álló
határozati javaslatról kérem a bizottság tagjait, hogy szavazzanak kézfeltartással, most.
Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással a bizottság elfogadta a napirendi pontot.
26/2019. (XII.17.) sz. SZELB határozat (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)
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A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés megtárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. december 19.
Hermann György
Az ülés végén lehetőség van kérdések feltevésére. Megadom a szót Rimán Edinának.
Rimán Edina
Szeretnék kérni egy kimutatást arról, hogy hány közszolgálati lakásigény érkezett a JGK-hoz,
amely nincs kielégítve. Hány darab a Képviselő-testület által kijelölt közszolgálati lakások közül
vannak-e még üresek. Milyen intézkedések történtek az elmúlt időszakban? Amennyiben
született akár koncepcionálisan is javaslat arra vonatkozóan, hogy ezeknek a lakásoknak mi
legyen a sorsuk a továbbiakban és a kollégák kérelmének mi legyen a sorsa, arról is kérnék
szépen tájékoztatást.
Hermann György
Erre írásban válaszolunk. Amennyiben további kérdés nincs, akkor az ülést 15:44 perckor
bezárom.

Km. f.

Her
a Bi

elnöke

zeglédy dám
a Bizottság alelnöke

A jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság 2019. december 17-i ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

Czira Eva
Szervezési Iroda v

A jegyzőkönyvet készítette:
Csapó exandra
Szervezési Iroda ügyintézője
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