
  Józsefvárosi Önkormányzat
      Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottság 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. október 05-én (szerdán) 15,00 órakor  

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   
(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 14. rendes 

üléséről
 

974/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (14 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

1. Javaslat  a  TENZIÓ  Egészségügyi  és  Kereskedelmi  Kft-vel  kötött  megbízási 
szerződés felmondására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

2. Megemlékezés  az  1956-os  magyar  forradalom  és  szabadságharc  hőseinek 
tiszteletére
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

   (írásbeli előterjesztés) 

3. Tájékoztató a Józsefvárosi jó sportoló diákok jutalmáról
Előterjesztő: Sántha Péterné- alpolgármester

   (írásbeli tájékoztató) 

4. Javaslat átmeneti segély iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester ZÁRT

   (írásbeli előterjesztés) 

5. Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás  iránti  kérelmek,  fellebbezések  és 
méltányossági kérelmek elbírálására ZÁRT
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

 



II. Képviselő-testületi előterjesztések:

1. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 
alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

2. A  Molnár  Ferenc  Magyar-Angol  Két  Tanítási  Nyelvű  Általános  Iskola 
többletköltség igénye és fedezet biztosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

   (írásbeli előterjesztés) 

3. Javaslat jutalmazásra a Szociális Munka Napja alkalmából 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

4. Javaslat a Dabason épülő Kapisztrán-torony támogatására 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester 

    (írásbeli előterjesztés)

 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

Napirend I/1. pontja: Javaslat a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft-vel kötött 
megbízási szerződés felmondására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

975/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

javasolja a polgármesternek  – a  246/2011. (III.02.) számú HB határozat alapján – a TENZIO 
Egészségügyi és Kereskedelmi Kft-vel megkötött megbízási szerződés rendes felmondással 
történő felmondását.   

Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. október 05. 
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
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Napirend I/2. pontja: Megemlékezés az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
hőseinek tiszteletére
Előterjesztő: Sántha Péterné

   (írásbeli előterjesztés) 
 

  A napirend I/2. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend I/3. pontja: Tájékoztató a Józsefvárosi jó sportoló diákok jutalmáról
Előterjesztő: Sántha Péterné- alpolgármester

   (írásbeli tájékoztató) 

  A napirend I/3. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend I/4. pontja: Javaslat átmeneti segély iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Sántha Péterné – alpolgármester ZÁRT

   (írásbeli előterjesztés) 

976/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

 

977/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy Cs. 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

 

Napirend I/5. pontja: Javaslat adósságcsökkentési támogatás iránti kérelmek, 
fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására ZÁRT
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend I/5. pontját külön tárgyalásra kikérték.
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Napirend I/2. pontja: Megemlékezés az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
hőseinek tiszteletére
Előterjesztő: Sántha Péterné

   (írásbeli előterjesztés) 
 

978/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. a  Józsefvárosi  Önkormányzat  megemlékezést  tart  az  1956-os  forradalom  és 
szabadságharc hőseinek tiszteletére 2011. október 23-án, 11 órakor, a Corvin közben.

2. elfogadja a rendezvény alábbi programját:
             Himnusz

A Bárka Színház művészeinek ünnepi műsora „Részletek a Corvin közből” címmel
(előadja a Bárka Színház 4 színművésze)
Ünnepi beszéd
Józsefvárosi egyházzenei hangverseny:
a Kőris utcai egyházközség Cantores Ecclesiae rézfúvós együttesének műsora
Szózat
Koszorúzás

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 23.

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

Napirend I/3. pontja: Tájékoztató a Józsefvárosi jó sportoló diákok jutalmáról
Előterjesztő: Sántha Péterné- alpolgármester

   (írásbeli tájékoztató) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a „Tájékoztató  a  Józsefvárosi  jó  sportoló  diákok 
jutalmáról” szóló tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette. 

Napirend  I/5.  pontja:  Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás  iránti  kérelmek, 
fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására ZÁRT
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

979/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  L.  Z.   Budapest, 
………………... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és 
ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

980/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  L.  S.      Budapest, 
…………………. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot 
és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 272.938,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

981/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy  K. I. A.     Budapest, 
………………….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot 
és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 158.973,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

982/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy G. L. T.      Budapest, 
……………………..  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 185.386,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

983/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
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984/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  S.  A.       Budapest, 
…………………. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot 
és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 134.809,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

985/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

986/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  R. B.       Budapest, 
…………………….  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 122.409,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

987/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

6



98  8/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)   

A Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  V.  A.       Budapest, 
…………………….  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 130.454,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda

989/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  F.  T.  Budapest, 
……………….  szám  alatti lakóhellyel,  de  108.  Budapest  …………………  szám  alatti 
tartózkodási  hellyel  rendelkező lakos  részére adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 181.616,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
 

990/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság javasolja a polgármesternek,  hogy  B. V.  I.  K.  Budapest, 
……………………..  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 279.383,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
991/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  Á.  É.  Budapest, 
………………………  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 143.879,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
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99  2/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)   

A Humánszolgáltatási  Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy  S. P.        Budapest, 
…………………….  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való 
jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 272.750,-Ft 
összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
 

993/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  javasolja  a  Képviselő-testületnek  B.  A. 
Budapest, VIII., ……………….. sz. alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető 
és  visszafizetésre  kötelező  I.  fokú  04-……/2011.számú  határozattal  szemben  benyújtott 
méltányossági kérelem megtárgyalását, és az I. fokú határozat megváltoztatását méltányossági 
jogkörben oly módon, hogy a megtérítendő összeg 50 %-ának elengedését, és a fennmaradó 
50 %-ának 20 havi részletben történő megfizetését engedélyezze. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal  
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 

Iroda
 

994/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  javasolja  a  Képviselő-testületnek  L.  S. 
Budapest,  VIII.,  ……….  sz. lakóhellyel,  de Budapest,  ………………..  szám  alatti 
tartózkodási  hellyel  rendelkező lakos  részére  adósságcsökkentési  támogatás  elutasítása 
ügyében  hozott  04-……/2011.  számú  I  fokú  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
 

II. Képviselő-testületi előterjesztések:

Napirend II/1. pontja: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és 
Általános Iskola alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

995/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
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Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 06-i ülése

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

Napirend II/2. pontja: A Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola többletköltség igénye és fedezet biztosítása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

   (írásbeli előterjesztés) 

996/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 06-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály  

Napirend II/3. pontja: Javaslat jutalmazásra a Szociális Munka Napja alkalmából 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

997/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (15 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 06-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Szociális 
Iroda

Napirend II/4. pontja: Javaslat a Dabason épülő Kapisztrán-torony támogatására 
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester 

    (írásbeli előterjesztés)

998/2011.(X.05.) sz. HB határozat    (11 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 06-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 

Budapest, 2011. október 10.

 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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