
 Józsefvárosi Önkormányzat
      Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottság 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. július 20-án (szerdán) 15,00 órakor  

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   
(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 12. rendes üléséről

834/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a 
sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:

5/b. Javaslat a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft. megbízási szerződésének 
2011. május és június havi teljesítés igazolására 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

16. K. J. méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft.  ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés)

835/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

1. Az  egyházak,  jogi  személyiséggel  rendelkező  társadalmi  és  civil  szervezetek, 
valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) 

2. A Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyház helyiségbérleti kérelme
      Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

(írásbeli előterjesztés) 



3. Józsefvárosi Zeneiskola pedagógiai programjának jóváhagyása
      Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

4. Profitan Adótanácsadó Bt. szakértői anyagának jóváhagyása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

5/a.  Javaslat  Oláh  Zoltán  megbízási  szerződésének  2011.  június  havi  teljesítés 
igazolására  
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

5/b. Javaslat a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft. megbízási szerződésének 
2011. május és június havi teljesítés igazolására 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

6. Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2011. június havi teljesítés 
igazolására
Előterjesztő: Dr. Révész Márta - Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
 

7. Magyar a Magyarért Alapítvány bérleti díj elengedési kérelme a Budapest, VIII. 
kerület Víg utca 18. szám alatti helyiség bérleti díj hátralékára vonatkozóan
Előterjesztő: Kovács Ottó – ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

8. Javaslat Juttatási Szabályzat szerinti kérelem elbírálására a szociális ágazatban
           Sántha Péterné - alpolgármester

(írásbeli előterjesztés) ZÁRT

9. Javaslat átmeneti segély iránti kérelmek fellebbezések elbírálására
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

10. B. P.  1084  Budapest,  … szám alatti  lakos  adósságkezelési  szolgáltatásra való 
jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

11. T.  E.  1084  Budapest,  … szám  alatti  lakos  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

12. B.  J.  1084  Budapest,  … szám  alati  lakos   adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultság iránti kérelme
 Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 
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13. L.  F.  1081 Budapest,  ….  szám alatti  lakos adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

14. T. L. B.  1085 Budapest, …. szám alatti lakóhellyel, de 1081 Budapest, ....  szám 
alatti  tartózkodási  hellyel  rendelkező  lakos  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultság iránti kérelme
 Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

15. Javaslat méltányossági támogatási kérelem elbírálására   ZÁRT
Előterjesztő: Kálmándy-Papp Ágnes – Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Gyermekvédelmi Irodavezető 
(írásbeli előterjesztés)

16. K. J. méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés)

II. Képviselő-testületi előterjesztések:  

1. Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói döntés
            Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT

(írásbeli előterjesztés)

2. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 
vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés)

3. Javaslat  a Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  ellátottjainak  étkezési  térítési  díj 
fizetési  kötelezettségéről  szóló  8/2007.  (II.05.)  számú  önkormányzati  rendelet 
hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására, valamint 
a  gyermekvédelmi  támogatásokról,  valamint  az  egyéb  gyermekjóléti  ellátási 
formákról szóló 4/2006. (I.25.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

4. Javaslat  a  pénzbeli  és  természetben  nyújtott  szociális  ellátások,  valamint  a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
37/2004. (VII.15.) számú önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

5. Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII. 15.) 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)
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6. A Kolping Család Egyesület névhasználati kérelme
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
(írásbeli előterjesztés)

7. Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

8. A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

9. Józsefvárosi intézményvezetői kollégium létrehozása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

10. Pitypang  Napközi  Otthonos  Óvoda  maximális  csoportlétszám  túllépésének 
engedélyezése
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

11. Javaslat orvosigazgatói képesítési feltétel alóli felmentésre
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)

12. Az  egyházak,  jogi  személyiségekkel  rendelkező  társadalmi  és  civil  szervezetek 
valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)

13. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kiemelten közhasznúvá nyilvánítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara- JKH NKft. ügyvezető 

14. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola előirányzat módosítása 
iskolabútor beszerzéséhez
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

15. Javaslat  a  „Karácsony  Sándor  Közalapítvány  a  Józsefvárosért”  közhasznú 
besorolású szervezet  2010.  évi  közhasznú egyszerűsített  évi  beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

Napirend I/1. pontja: Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
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Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) 

A napirend I/1. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend I/2. pontja:  A Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyház helyiségbérleti kérelme
      Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

836/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy támogatja és javasolja a Városgazdálkodási 
és Pénzügyi  Bizottságnak elfogadásra a Szakja Tasi  Csöling Buddhista  Egyház  bérleti  díj 
módosítása iránti  kérelmét  a 36793/0/A/17 helyrajzi  számú VIII. kerület  Pál utca 3.  szám 
alatti, 150 m2   alapterületű, második emeleti,  nem lakás célú helyiségre vonatkozóan azzal, 
hogy a  jelenleg  fizetendő  bérleti  díj  helyett  a közös-költség összegével  egyező  legyen  a 
fizetendő bérleti díj. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 29.   
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 

és Kulturális Iroda 

Napirend I/3. pontja: Józsefvárosi Zeneiskola pedagógiai programjának jóváhagyása
     Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

(írásbeli előterjesztés) 

837/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Budapest Főváros VIII. kerület  Józsefváros Önkormányzat  Képviselő-testület  és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2009. (V. 06.) önkormányzati rendelet 45. § 
(5) bekezdése 1. c) pontja értelmében a Humánszolgáltatási Bizottság hatáskörében eljárva 
jóváhagyja a Józsefvárosi Zeneiskola pedagógiai programját. A pedagógiai program hatályba 
lépésének időpontja: 2011. szeptember 1.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend I/4. pontja:  Profitan Adótanácsadó Bt. szakértői anyagának jóváhagyása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

A napirend I/4. pontját külön tárgyalásra kikérték
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Napirend I/5/a. pontja:  Javaslat Oláh Zoltán megbízási szerződésének 2011. június havi 
teljesítés igazolására  
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

838/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. javasolja elfogadásra Oláh Zoltánnal kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 2011. 
június hó 1. napjától 2011. június hó 30. napjáig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
  

 

Napirend  I/5/b.  pontja:  Javaslat  a  TENZIO  Egészségügyi  és  Kereskedelmi  Kft. 
megbízási szerződésének 2011. május és június havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

A napirend I/5/b. pontját külön tárgyalásra kikérték

  

Napirend I/6. pontja: Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2011. június 
havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Dr. Révész Márta - Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) 

839/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. javasolja elfogadásra a Dr. Jóvér Bélánéval kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 
2011. június hó 1. napjától 2011. június hó 30. napjáig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet

 

Napirend I/7. pontja:  Magyar a Magyarért Alapítvány bérleti díj elengedési kérelme a 
Budapest, VIII. kerület Víg utca 18. szám alatti helyiség bérleti díj hátralékára 
vonatkozóan
Előterjesztő: Kovács Ottó – ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

A napirend I/7. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend  I/8.  pontja:  Javaslat  Juttatási  Szabályzat  szerinti  kérelem  elbírálására  a 
szociális ágazatban

           Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT

840/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy:
 

1. az  „Őszirózsa”  Gondozó  Szolgálat  alkalmazott  munkatársát,  B.  N.-t  szociális 
támogatásban részesíti 20.000.-Ft összegben. 

2. az 1. pontban meghatározottak fedezete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
11 107 01 cím működési tartalék előirányzaton belül biztosított. 

   
Felelős: polgármester   
Határidő: 2011. július 20.        

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda, Pénzügyi Ügyosztály  

 

Napirend I/9. pontja:  Javaslat átmeneti segély iránti kérelmek fellebbezések 
elbírálására
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

841/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  B. T. Budapest, VIII.,  … sz.  alatti  lakos 
szociális helyzetét figyelembe véve 10.000.-Ft, azaz tízezer forint átmeneti segély kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

  
842/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt, hogy  K. K. K. Budapest, VIII.,  . … sz.  alatti 
lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  10.000.-Ft,  azaz  tízezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

843/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  R. Gy. B. Budapest, VIII., . … sz.  alatti 
lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  10.000.-Ft,  azaz  tízezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

844/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

  
A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt,  hogy  Gy. S. Budapest,  VIII.,  … .  alatti  lakos 
szociális helyzetét figyelembe véve 10.000.-Ft, azaz tízezer forint átmeneti segély kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

845/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy K. B. Budapest, VIII., . …. sz. alatti lakos 
szociális helyzetét figyelembe véve 10.000.-Ft, azaz tízezer forint átmeneti segély kifizetését 
engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

846/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  R. L. Budapest, VIII., … sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  15.000.-Ft,  azaz  tizenötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

847/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy P. S. J. Budapest, VIII., . …. sz. alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  15.000.-Ft,  azaz  tizenötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

848/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy Cs. É. J. Budapest, VIII., … sz. alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  15.000.-Ft,  azaz  tizenötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

849/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  H. I. Budapest, VIII., …. sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  15.000.-Ft,  azaz  tizenötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

850/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  C. E. Budapest, VIII., … sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  20.000.-Ft,  azaz  húszezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

851/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt,  hogy  D. I. Budapest, VIII.,  … sz.  alatti  lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  20.000.-Ft,  azaz  húszezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

852/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy Cs. K. Budapest, VIII., .... sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  20.000.-Ft,  azaz  húszezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda
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853/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  K. G. Budapest, VIII., … sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  25.000.-Ft,  azaz  huszonötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

854/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy M. Zs. Budapest, VIII., …. sz. alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  25.000.-Ft,  azaz  huszonötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

855/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  Cz. J. Budapest, VIII., … sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  30.000.-Ft,  azaz  harmincezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

856/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  T. M. Budapest, VIII., … sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  30.000.-Ft,  azaz  harmincezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda
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857/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy H. K. Budapest, VIII., …. sz.  alatti lakos 
szociális  helyzetét  figyelembe  véve  15.000.-Ft,  azaz  tizenötezer  forint  átmeneti  segély 
kifizetését engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

858/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy P. P. Budapest, VIII., . … sz.  alatti lakos 
átmeneti segély iránti kérelmét elutasítja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

859/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy H. K. Budapest, VIII., . …. sz. alatti lakos 
átmeneti segély iránti kérelmét elutasítja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

860/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  J. J. Budapest, VIII., . … sz.  alatti lakos 
átmeneti segély iránti kérelmét elutasítja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda
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861/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy T. F.  Budapest, VIII., . … sz.  alatti lakos 
átmeneti segély iránti kérelmét elutasítja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

862/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy dönt,  hogy javasolja  a  Képviselő-testületnek  Ny.  L. 
Budapest, VIII.,  …. sz. alatti lakos lakásfenntartási támogatás  iránti kérelmet elutasító I. 
fokú 04-8037/2011. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az 
I. fokú határozat helybenhagyását. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

863/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  javasolja  a  Képviselő-testületnek  Z.  A. 
Budapest, VIII., …. sz. alatti lakos adósságcsökkentési támogatás  iránti kérelmet elutasító 
04-8008/2011.  számú  határozattal  szemben  benyújtott  fellebbezés  megtárgyalását  és  az  I. 
fokú határozat helybenhagyását. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály/Szociális 
Iroda

Napirend  I/10.  pontja:  B.  P.  1084   Budapest,  ….  szám  alatti  lakos,  adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

A napirend I/10. pontját külön tárgyalásra kikérték
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Napirend  I/11.  pontja:  T.  E.  1084  Budapest,  … szám  alatti  lakos adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

864/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy T. E.  1084 Budapest, … 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 108.825,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 20.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda.

Napirend  I/12.  pontja:  B.  J.  1084  Budapest,  …  szám  alatti  lakos  adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

 
A napirend I/12. pontját külön tárgyalásra kikérték

 

Napirend  I/13.  pontja:  L.  F.  1081  Budapest,  …. szám  alatti  lakos  adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

865/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy L. F., 1081 Budapest, … 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda
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Napirend  I/14.  pontja:  T.  L.  B.  1085  Budapest,  ...  szám alatti  lakóhellyel,  de  1081 
Budapest…. szám  alatti  tartózkodási  hellyel  rendelkező  lakos adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
 Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

866/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy T. L. B. 1085  Budapest, 
…. szám alatti lakóhellyel, de 1081 Budapest, … szám alatti tartózkodási hellyel rendelkező 
lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel  egyidejűleg 
adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 255.956,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda

Napirend I/15. pontja: Javaslat méltányossági támogatási kérelem elbírálására   ZÁRT
Előterjesztő: Kálmándy-Papp Ágnes – Humánszolgáltatási Ügyosztály
Gyermekvédelmi Irodavezető 
(írásbeli előterjesztés)

867/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek  K. D. Bp., VIII., …. sz.  alatti 
lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  40.000.-Ft,  azaz  negyvenezer  forint rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtását végzi:  Humánszolgáltatási Ügyosztály  Gyermekvédelmi 

Iroda

Napirend I/16. pontja: K. J. méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend I/16. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend I/1. pontja: Az egyházak, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil 
szervezetek, valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) 
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868/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (3 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  nem  fogadja  el  Komássy  Ákos  módosító  
indítványát, mely szerint a határozati javaslat  2-es táblázatából  kerüljön ki a 6-os és a 7-es  
sor, és ennek megfelelően csökkenjen a 2. táblázat végösszege.  

869/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (9 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság a 22/2011.(IV.12.) számú önkormányzati  rendelet 4. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy

1. az alábbi egyházi szervezeteket javasolja anyagi támogatásra a táblázatban szereplő 
összegek szerint.

Sz. Egyházi pályázó neve, címe Pályázat célja Bizottság javaslata 
(Ft)

1.
Budapest-Józsefváros Plébánia
1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 7.

Nyári táborszervezés (kb. 
40 fő) hátrányos helyzetű 
gyermekek részvételének 
támogatása.

250.000

2.

Budapest-Törökőri Református 
Egyházközség
1087 Budapest, 
Százados út. 4.

Nyári napközis 
gyerektábor szervezés, 
baba-mama klub. 50.000

3.

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági 
Szövetség (Mevisz)
1085 Budapest,
Üllői út 24.

Bárka-Karácsony 
megrendezése, melynek 
célja egy olyan közösség 
létrehozása és megtartása, 
ahol mozgássérült emberek 
és ép fiatalok találkozhatnak 
egymással.

60.000

4.

Budapest Józsefvárosi Református 
Egyházközség
1085 Budapest, 
Salétrom u. 5.

Nyári napközis tábor 
szerevés, két kirándulás, 
gyermeknap, betlehemes 
főpróbanap, karácsonyi 
gyermeknap és ünnepség. 250.000

5.

Budapesti Zsidó Hitközség
(Nagyfuvaros utcai Zsinagóga)
1075 Budapest, 
Síp u. 12.

A körzetben megjelenő 
Emberbarát című újság 
megjelentetése, 
eszközparkjának 
felújítása. 100.000

Össz. 710.000
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2.  az  alábbi  önszerveződő  közösségeket  és  magánszemélyeket  javasolja  anyagi 
támogatásra a táblázatban szereplő összegek szerint.

Sz. Pályázó szervezetek és 
magánszemélyek neve, címe

Pályázat célja Bizottság javaslata 
(Ft)

1.
Európai SORS-TÁRSAK 
Közhasznú Egyesület
1086 Budapest, 
Dobozi u. 7-9.

Hátrányos helyzetű 
családok mentorálása, 
közös programok 
szervezése.

100.000

2.
Nagycsaládosok Józsefvárosi
Egyesülete
1084 Budapest, 
Déri Miksa u. 18. I./1.

Nyílt nap szervezése a 
Kesztyűgyárban:
- vendéglátás
- nyomdai költségek 
- gyermekműsor.

80.000

3.
Magyar Női Amatőr 
Labdarúgó Liga
1084 Budapest, 
Déri Miksa u. 16.

Sportszerelések vásárlása. 50.000

4.
Józsefvárosiak Együtt 
Egymásért Klub
1085 Budapest, 
József krt. 70.

Kulturális programok 
szervezése, résztvevők 
megajándékozása.

30.000

5.
Sz. E. Sz.
1084 Budapest, 
………………….

Balatonvilágosi 
Kamarazenei Tábor 
mesterkurzusán való 
részvétel.

5.000

6.
F. Á. J.
1089 Budapest,
………………….

XXII. Cserkész 
Világtalálkozón való 
részvétel Svédországban.

50.000

7.
Sz. P.
1089 Budapest, …………..

XXII. Cserkész 
Világtalálkozón való 
részvétel Svédországban.

50.000

8.

K. Z. L.
1089 Budapest,
………………….

A Cantores Ecclesiae 
Rézfúvós Együttes 
kulturális és társadalmi 
értékeket hordozó 
koncertjeinek 
megszervezése.

100.000

9.
S. F. I.
1084 Budapest,
…………….

Balatonvilágosi 
Kamarazenei Tábor 
mesterkurzusán való 
részvétel.

5.000

10.
Sz. Zs.
1084 Budapest,
……………….

Balatonvilágosi 
Kamarazenei Tábor 
mesterkurzusán való 
részvétel.

5.000

11.
V. M. S.
1085 Budapest,
……………………..

Balatonvilágosi 
Kamarazenei Tábor 
mesterkurzusán való 
részvétel.

5.000
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12.

V. M. B.
1085 Budapest,
………………………

Balatonvilágosi 
Kamarazenei Tábor 
mesterkurzusán való 
részvétel.

5.000

Össz. 485.000

3. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő:1-2. pont esetében 2011. július 21.

       3. pont estében 2011. augusztus 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Polgármesteri Kabinet 

A napirend tárgyalása közben a bizottság létszáma 
– Szilágyi Demeter 15,18 órai távozásával  –

 11 főre változott

Napirend I/4. pontja:  Profitan Adótanácsadó Bt. szakértői anyagának jóváhagyása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

870/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt,  hogy a „Profitan Adótanácsadó Bt. szakértői 
anyagának jóváhagyása” című előterjesztést elnapolja. 

Felelős: polgármester
Határidő: a bizottság soron következő ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend  I/5/b.  pontja:  Javaslat  a  TENZIO  Egészségügyi  és  Kereskedelmi  Kft. 
megbízási szerződésének 2011. május és június havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 
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871  /2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)   

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. javasolja  elfogadásra  a  TENZIO  Egészségügyi  és  Kereskedelmi  Kft-vel  kötött 
megbízási szerződés teljesítés igazolását 2011. május hó 1. napjától 2011. június hó 
30. napjáig terjedő időszakra.

2. felkéri a polgármestert az 1. pontban említett teljesítés igazolás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
  

Napirend I/7. pontja:  Magyar a Magyarért Alapítvány bérleti díj elengedési kérelme a 
Budapest, VIII. kerület Víg utca 18. szám alatti helyiség bérleti díj hátralékára 
vonatkozóan
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft. ügyvezető igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

872/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (7 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy,  a  „Magyar  a  Magyarért  Alapítvány 
bérleti díj elengedési kérelme a Budapest, VIII. kerület Víg utca 18. szám alatti helyiség 
bérleti  díj  hátralékára vonatkozóan” című előterjesztést  elnapolja a bizottság következő 
ülésére. 
  
Felelős: polgármester, Kisfalu Kft. 
Határidő: a bizottság soron következő ülése   

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. 
 

Napirend I/10. pontja: B. P. 1084  Budapest, … szám alatti lakos adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

873/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. P., 1084  Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 160.990,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 20.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda

Napirend  I/12.  pontja:  B.  J.  1084  Budapest,  ….  szám  alatti  lakos  adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelme
Sántha Péterné - alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés) 

 

874/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. J., 1084 Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 20.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda

Napirend I/16. pontja: K. J. méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Ottó – Kisfalu Kft.  ügyvezető igazgató ZÁRT
(írásbeli előterjesztés)

875/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy K. J  részére a lakásigény mértékének 
megfelelő önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásra kerüljön, 1 év határozott időtartamra, 
felújítási kötelezettséggel, szociális alapú lakbér megállapításával, előbérleti jog biztosítása 
mellett.  

Felelős: Kisfalu Kft. 
Határidő: azonnal 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kisfalu Kft. 

Napirend II/1. pontja: Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói döntés
            Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT

(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/1. pontját külön tárgyalásra kikérték

 
Napirend II/2. pontja: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 

Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés)
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  A napirend II/2. pontját külön tárgyalásra kikérték
Napirend  II/3.  pontja:  Javaslat  a Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  ellátottjainak 

étkezési  térítési  díj  fizetési  kötelezettségéről  szóló  8/2007.  (II.05.)  számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb 
gyermekjóléti  ellátási  formákról  szóló  4/2006.  (I.25.)  számú  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/3. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/4. pontja: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások helyi szabályairól 
szóló 37/2004. (VII.15.) számú önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/4. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/5. pontja: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII. 
15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  
A napirend II/5. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/6. pontja: A Kolping Család Egyesület névhasználati kérelme
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/6. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/7. pontja: Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

876/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Józsefvárosi  Zeneiskola  alapító  okiratának 
módosítása”című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

21



Napirend II/8. pontja: A kerületi ünnepélyes tanévnyitó megrendezése
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

877/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság „A kerületi  ünnepélyes tanévnyitó megrendezése” című 
képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend II/9. pontja: Józsefvárosi intézményvezetői kollégium létrehozása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/9. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/10. pontja:  Pitypang Napközi Otthonos Óvoda maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

878/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Pitypang  Napközi  Otthonos  Óvoda  maximális 
csoportlétszám  túllépésének  engedélyezése” című  képviselő-testületi előterjesztést 
megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend II/11. pontja: Javaslat orvosigazgatói képesítési feltétel alóli felmentésre
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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879/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Javaslat  orvosigazgatói  képesítési  feltétel  alóli 
felmentésre” című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Napirend II/12.  pontja: Az egyházak,  jogi személyiségekkel  rendelkező társadalmi és 
civil szervezetek valamint alapítványok 2011. évi pályázati támogatása
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester
(írásbeli előterjesztés)

880/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  „Az  egyházak,  jogi  személyiségekkel  rendelkező 
társadalmi és civil szervezetek valamint alapítványok 2011. évi pályázati  támogatása” 
című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Polgármesteri Kabinet

Napirend  II/13.  pontja:  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  kiemelten 
közhasznúvá nyilvánítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara- JKH NKft. ügyvezető 

  A napirend II/13. pontját külön tárgyalásra kikérték

Napirend II/14.  pontja:  Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskola előirányzat 
módosítása iskolabútor beszerzéséhez
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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881/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Vajda  Péter  Ének-zenei  Általános  és  Sportiskola 
előirányzat módosítása iskolabútor beszerzéséhez” című képviselő-testületi előterjesztést 
megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda 

Napirend II/15. pontja: Javaslat a „Karácsony Sándor Közalapítvány a Józsefvárosért” 
közhasznú  besorolású  szervezet  2010.  évi  közhasznú  egyszerűsített  évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

882/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Javaslat  a  „Karácsony  Sándor  Közalapítvány  a 
Józsefvárosért” közhasznú besorolású szervezet 2010. évi közhasznú egyszerűsített évi 
beszámolójának  és  közhasznúsági  jelentésének  elfogadására” című  képviselő-testületi 
előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Jogi Csoport 

Napirend II/1. pontja: Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói döntés
            Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT

(írásbeli előterjesztés)

883/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Intézményvezetői megbízással kapcsolatos fenntartói 
döntés” című képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda 

Napirend II/2. pontja: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 
Általános Iskola vezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester ZÁRT
(írásbeli előterjesztés)

884/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ  és  Általános  Iskola  vezetői  pályázatának  elbírálása”  című  képviselő-testületi 
előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda 

Napirend  II/3.  pontja:  Javaslat  a Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék  ellátottjainak 
étkezési  térítési  díj  fizetési  kötelezettségéről  szóló  8/2007.  (II.05.)  számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb 
gyermekjóléti  ellátási  formákról  szóló  4/2006.  (I.25.)  számú  önkormányzati 
rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

885/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Javaslat  a Józsefvárosi  Egyesített  Bölcsődék 
ellátottjainak étkezési  térítési  díj fizetési  kötelezettségéről  szóló 8/2007. (II.05.) számú 
önkormányzati  rendelet  hatályon  kívül  helyezésére  és  új  önkormányzati  rendelet 
megalkotására,  valamint  a  gyermekvédelmi  támogatásokról,  valamint  az  egyéb 
gyermekjóléti  ellátási  formákról  szóló  4/2006.  (I.25.)  számú  önkormányzati  rendelet 
módosítására”  című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a 
Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda 

Napirend II/4. pontja: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális  ellátások helyi szabályairól 
szóló 37/2004. (VII.15.) számú önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

886/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások,  valamint  a  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  ellátások  helyi 
szabályairól  szóló  37/2004.  (VII.15.)  számú önkormányzat rendelet  módosítása”  című 
képviselő-testületi előterjesztést megtárgyalta, valamint javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda 

Napirend II/5. pontja: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 31/2010. (VII. 
15.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  

887/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Javaslat  az  adósságkezelési  szolgáltatásról  szóló 
31/2010.  (VII.  15.)  önkormányzati  rendelet  módosítására” című  képviselő-testületi 
előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda 
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Napirend II/6. pontja: A Kolping Család Egyesület névhasználati kérelme
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 
(írásbeli előterjesztés)

888/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  „A Kolping  Család  Egyesület  névhasználati  kérelme” 
című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend II/9. pontja: Józsefvárosi intézményvezetői kollégium létrehozása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

889/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság a „Józsefvárosi intézményvezetői kollégium létrehozása” 
című  képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta,  valamint  javasolja  a  Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Oktatási 
és Kulturális Iroda

Napirend  II/13.  pontja:  Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft.  kiemelten 
közhasznúvá nyilvánítása
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Becskei-Kovács Barbara- JKH NKft. ügyvezető 
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890/2011.(VII.20.) sz. HB határozat    (9 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a  „Józsefvárosi  Közösségi  Házak  Nonprofit  Kft. 
kiemelten közhasznúvá nyilvánítása”  című képviselő-testületi előterjesztést  megtárgyalta, 
valamint javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület július 21-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit 
Kft. 

Budapest, 2011. július 22. 

 Zentai Oszkár sk.
          elnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

             Dr. Szabó Orsolya  
                    aljegyző    

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 
Agócs Zsanett Rita ügyintéző
Szervezési Csoport 
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	A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy indokoltnak látja a sürgősség okát a sürgősségi indítványként beterjesztett alábbi előterjesztéseknél:

