
Józsefvárosi Önkormányzat
      Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottság 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2011. november 02-án (szerdán) 15,00 órakor 

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   
(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 16. rendes 

üléséről
 

1018/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: 

I.  Átruházott hatáskörben meghozható döntések: 

1. Javaslat a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft. megbízási szerződésének 
2011. szeptember havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Zentai Oszkár - a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

2. Javaslat  Dr.  Jóvér  Béláné  megbízási  szerződésének  2011.  július,  augusztus  és 
szeptember havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Dr. Révész Márta  – képviselő  
(írásbeli előterjesztés) 

3. Javaslat Dr. Fekete Hajnal megbízási szerződésének június, július és augusztus 
havi teljesítés igazolására (PÓTKÉZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő

 (írásbeli előterjesztés) 

4. Intézményi  minőségirányítási  program  értékelése  és  a  javasolt  intézkedések 
fenntartói jóváhagyása 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester         
(írásbeli előterjesztés)

5. Tájékoztató a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvényeiről
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(tájékoztató)

6. Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
iránti kérelmek, méltányossági kérelmek, fellebbezések elbírálására



Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester         ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)

7. Javaslat a 2011. évi „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetésre    
Előterjesztő: Zentai Oszkár – a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke  ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés) 

II. Képviselő-testületi előterjesztések:

1. Pitypang Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének teljesítményértékelése
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)

2. Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
 Előterjesztő: Balogh István – képviselő

(írásbeli előterjesztés)

3. Javaslat  a  súlyosan  mozgáskorlátozottak  parkolási  célú  bérleti  díjának 
elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

4. Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

(írásbeli előterjesztés)

5. Javaslat  Bacsó  Béla  utca  és  Somogyi  Béla  utca  közterületek  neveinek 
megváltoztatására

 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő
(írásbeli előterjesztés)

6. Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

7. Előirányzat  módosítás  a  „Józsefvárosi  Közoktatási  Napok”  rendezvénysorozat 
költségének biztosításához
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

8. A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó Napközi Otthonos 
Óvoda,  valamint  a  Szivárvány  Napközi  Otthonos  Óvoda  2007-2011.  évi 
beszámolója
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

9. A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai célú felújításokkal 
összefüggő többletköltség igény
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Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

10. Iskolabusz működtetése 2012. évben
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

11. Javaslat  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  alapító 
okiratának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

12. A  II.  és  VII.  kerületi  önkormányzatokkal  -  fogyatékosok  nappali  ellátására- 
kötött szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

13. Javaslat  az  „Őszirózsa”  Gondozó  Szolgálat  szervezeti  és  működési 
szabályzatának valamint szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

14. Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

15. Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés)

16. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006.(III.10.) 
számú önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

Napirend I/1. pontja: Javaslat a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft. megbízási 
szerződésének 2011. szeptember havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Zentai Oszkár - a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés) 

1019/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. javasolja elfogadásra a TENZIÓ Egészségügyi és Kereskedelmi Kft-vel kötött megbízási 
szerződés teljesítés igazolását 2011. szeptember hó 1. napjától 2011. szeptember 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/2. pontja: Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2011. július, 
augusztus és szeptember havi teljesítés igazolására
Előterjesztő: Dr. Révész Márta  – képviselő  
(írásbeli előterjesztés) 

 

1020/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 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. július hó 1. napjától 2011. szeptember 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/3. pontja: Javaslat Dr. Fekete Hajnal megbízási szerződésének június, július 
és augusztus havi teljesítés igazolására 
Előterjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő

 (írásbeli előterjesztés) 
 

1021/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 
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1. javasolja  a  polgármesternek elfogadásra  a  Dr.  Fekete  Hajnal  teljesítés  igazolását  2011. 
június 1. – 2011. július 31. közötti időszakra.

2. részben,  50  %-ban  javasolja  elfogadásra  és  kifizetésre  Dr.  Fekete  Hajnal  teljesítés 
igazolását 2011. augusztus 1. – 2011. augusztus 31. közötti időszakra. 

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet
   
 

Napirend  I/4.  pontja:  Intézményi  minőségirányítási  program értékelése  és  a  javasolt 
intézkedések fenntartói jóváhagyása 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester         
(írásbeli előterjesztés)

1022/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13  igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy

1. jóváhagyja a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények 
minőségirányítási programjának javasolt intézkedéseit, az alábbi táblázat szerint:

Iskolák, pedagógiai szakszolgálat, alapfokú művészetoktatás

Intézmény neve         Javasolt intézkedések
 

Deák Diák 
Általános Iskola

Hatékonyabb munka és időszervezéssel a pedagógusok 
munkaterheinek csökkentése, illetve arányosabb elosztása.
A belépő pedagógusok hatékonyabb megismertetése az 
iskola hagyományaival és kialakult pedagógiai módszertani 
kultúrájával.  

Lakatos Menyhért 
Józsefvárosi Általános 
Művelődési Központ

A dolgozói teljesítményértékelés rendjének átalakítása.
IMIP átdolgozása.

Losonci Téri 
Általános Iskola

Kéttanítós módszerhez az anyagi feltételek további 
biztosítása.
Könyvtári állomány bővítése pályázat útján.
Pályázati lehetőségek kihasználása.

Németh László Általános TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
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Iskola hozzáférés - Innovatív intézményekben c. program 
fenntarthatóságának biztosítása

Práter Általános Iskola Az iskola munkáját segítő partnerekkel szorosabb kapcsolat 
kiépítése.
Az óvoda-iskola átmenet könnyítésére team létrehozása a 
kiemelt partnerekkel.
Szeptemberben a kiküldendő tanulói, szülői IMIP kérdőívek 
felülvizsgálata.

Molnár Ferenc 
Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű  
Általános Iskola

Teljes körű partneri elégedettség mérés a tanév végén.
A pedagógus teljesítményértékelés folytatása a folyamat 
végéig.
A beiskolázások elősegítése, (óvodából iskolába átmenet 
segítése, általános iskolából középiskolába jutás).
A két tannyelvű program folytatása az 5. évfolyamon.

Józsefvárosi Egyesített 
Gyógypedagógiai
Módszertani Központ 
és Általános Iskola

Az intézményi minőségbiztosítási program teljesítése 
érdekében belső továbbképzés szervezése.
A partneri elégedettség mérés szélesebb körű alkalmazása, 
partner kapcsolatok szabályozása.
Szervezetfejlesztő eljárások működésének segítése.
Az aktuális pályázatok támogatása.

Vajda Péter 
Ének-zenei Általános
és Sportiskola

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése a 
tárgyi feltételek javítását eredményezte. Nevelőtestületi 
szoba kifestése, illetve a mellékhelyiségek fokozott 
takarítása, az I. emeleti leány WC ajtóinak cseréje.
Az étkeztető cégnél kezdeményezni, hogy a 2009/2010-es 
évben nagyobb elégedettséget hozó konyhai üzemükről 
szállítsák az ebédet a 2011/2012 tanévben.

Józsefvárosi Nevelési 
Tanácsadó

A közvetlen partnerek visszajelzései által jó színvonalúnak 
ítélt, minőségi munkát a továbbiakban is fenntartani.
Az iskolapszichológusi gondozásban részesülő tanulók 
körében több kérdőív kitöltésére kerüljön sor.
A felmerülő igényeket a lehetőségek és kompetenciák 
szerint figyelembe venni.
A kérdőívekre nem válaszoló partnerekkel ismételt 
kapcsolatfelvétel.
A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal 
való kapcsolat átstrukturálása.    

Józsefvárosi Zeneiskola Továbbra is kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás (az 
intézmény 2011ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
regisztrált Tehetségpontja lett): a regionális, illetve országos 
versenyeken induló, vagy felvételiző növendékek 
felkészítése, a hangversenyeken való szereplések.
Közösségfejlesztés: a kamarazene tanszék fejlesztése.
A hátrányos helyzetű növendékekre irányuló fokozott 
figyelem, segítésük a művészeti, azon belül zenei nevelés 
útján.

Napközi otthonos óvodák
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Intézmény neve  Javasolt intézkedések

Gyerek-Virág 
Napközi Otthonos 
Óvoda

Társas-szakmai kapcsolatok karbantartása, javítása, a hátrányos 
helyzetű gyermekek fejlesztése érdekében.
Tapasztalati élményszerzés lehetőségeinek bővítése.
Információáramlás biztosítása, javítása.

Kincskereső 
Napközi Otthonos 
Óvoda

Pedagógiai munka színvonalának fenntartása. A bevált, jó 
tapasztalatok átadása, gyakorlati alkalmazása.
Partneri elégedettségi mérések megszervezése, lebonyolítása.

Várunk Rád 
Napközi Otthonos 
Óvoda

A pedagógiai munka színvonalának fenntartása, tapasztalatok 
átadása, megbeszélése. Házi bemutatók szervezésével, az 
önképzés biztosítása egymás munkájának megismerése, 
értékelése, segítése. A közösségi élet hatékonyságának fejlesztése 
érdekében közös csapatépítő tréningek szervezése. Partneri 
kapcsolattartás erősítése.

Napraforgó 
Napközi Otthonos 
Óvoda

A pedagógiai munka színvonalának fenntartása. A bevált, jó 
tapasztalatok átadása, gyakorlati alkalmazása.
A teljesítményértékelés megszervezése, lebonyolítása az 
intézmény valamennyi munkatársára vonatkozóan.
Partneri elégedettségi mérések megszervezése, lebonyolítása.

Koszorú Napközi 
Otthonos Óvoda

Gyermekek fejlettségének mérése.
A délutáni csendes pihenő technikai lebonyolításának 
megszervezése.
Partneri kapcsolattartás erősítése.
A gyermekek szem-kéz koordinációjának fejlesztése.

Hétszínvirág 
Napközi Otthonos 
Óvoda

Tapasztalatok gyakorlati átadása. 
Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése.
Pedagógiai munka színvonalának fenntartása.
Személyi, tárgyi feltételek javítása (saját költségvetésből).

Mesepalota
Napközi Otthonos 
Óvoda

Szülői megelégedettség javítása.
A gyermeki elégedettség fokozása, az alvási szokások jobb 
kialakítása.
A dolgozói klíma javítása, a teljesítményértékelés eredményeinek 
javítása.
A gyermeki fejlődés mérési rendszerének javítása.

TÁ-TI-KA 
Napközi Otthonos 
Óvoda

A társintézményeknek kiküldött elégedettségi kérdőívek 
frissítése, átszerkesztése.
A módosított HOPP bevezetésének nyomon követése.
Az esélyegyenlőségi program alkalmazásának segítése 
csoportonként.

Pitypang 
Napközi Otthonos 
Óvoda

A szakmai célkitűzések és a pedagógiai munka színvonalának 
emelése érdekében továbbképzéseken való részvétel.
A tapasztalatok gyakorlati átadása, házi bemutatók szervezése.
Az óvoda adottságainak, a nyáron épült új játszóudvarok adta 
lehetőségek maximális kihasználása.
A folyamatos ellenőrzés a kidolgozott értékelési rendszer alapján 
történik.
Nagy hangsúly fektetése a néphagyomány őrzésére, ápolására-
ehhez kapcsolódó programok szervezése.
Kapcsolattartás a belső, külső partnereinkkel, meghívásuk 
rendezvényeinkre, programjainkra.
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Az aktuális információk eljuttatása az érintettekhez.
A kollektíva aktív részvétele a kerületi és a kerületen kívüli 
rendezvényeken.
Pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

Szivárvány 
Napközi Otthonos 
Óvoda

A játék sokoldalú fejlesztő hatásának tematikus bemutatása a 
szülőknek.
A gyermekvédelmi felelősök együttműködési lehetőségeinek 
javítása.
Kommunikációs, anyanyelvi nevelés mutatóinak javítása.
Az érzelmi nevelés hatékonyabbá tétele.

Százszorszép 
Napközi Otthonos 
Óvoda

Az óvoda specialitásainak további megerősítése, 
néphagyományok ápolása, „zöld ünnepek” megtartása.
A HHH-s gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, 
szükségleteikhez igazodó fejlesztés.
Intézményi együttműködés az egymásra épülő intézmények 
között, megfelelő iskolaválasztás.

Katica Bölcsőde és 
Napközi Otthonos 
Óvoda

Hatékony információáramlás fenntartása.
Tehetséggondozás.
Az óvoda udvarának biztonságossá tétele (pályázat, saját forrás).
Esztétikus, higiénikus, barátságos környezet fenntartása.
Szakmai fejlődés elősegítése, beszédkultúra fejlesztése.
Környezettudatos nevelés.

Napsugár Napközi 
Otthonos Óvoda

Csapatépítés – közösségi élet alakítása – a testület nagyobb 
hányadának kifejezetten igénye van a jobb közösségi életre.
Az új kollégák beilleszkedésének segítése, szakmai mentorálás a 
csoport pár segítségével.
Udvari játékok közösen kialakított szabályainak következetes 
betartása, az óvónők számára kijelölt terület felügyelete, szokás-
szabályrendszerének kialakítása és folyamatos megtartása.
A testnevelés mellett a matematikai foglalkozások módszertani 
felépítésének figyelemmel kísérése a szerzett tapasztalatok 
alapján.
A külső világ tevékeny megismerése – a foglalkozások szakmai-
módszertani, szervezési feladatainak újragondolása, elemzése, 
elméletben és gyakorlatban – bemutató foglalkozások minden 
csoportban

2. az 1. pontban szereplő intézkedésekhez többlet költségvetési támogatást nem biztosít.

3. gondoskodik az intézményi minőségirányítási program megvalósításához javasolt 
intézkedések közzétételéről a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján.

Felelős polgármester
Határidő: 1-2. pont: 2011. november 2.
                   3. pont: 2011. november 11.

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

Napirend I/5. pontja:  Tájékoztató a „Józsefvárosi Közoktatási Napok” rendezvényeiről
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
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(tájékoztató)

1023/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13  igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  a „Tájékoztató  a  „Józsefvárosi  Közoktatási  Napok” 
rendezvényeiről” című tájékoztatót tudomásul vette. 
 

Napirend  I/6.  pontja:  Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás,  rendkívüli 
gyermekvédelmi  támogatás  iránti  kérelmek,  méltányossági  kérelmek, 
fellebbezések elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester          
(írásbeli előterjesztés)

1024/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy L. E. J.    1085 Budapest, 
… szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 191.236.-Ft összegben.

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

Szociális Iroda

1025/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy S. Zs. 1083 Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 162.209.-Ft összegben.

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

Szociális Iroda

1026/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. A. 1088 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

1027/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
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A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy H. L. A. 1089 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

1028/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. J. 1089 Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 63.821.-Ft összegben.

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

Szociális Iroda

1029/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy J. N. Á.   1081 Budapest, 
….  szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 51.395.-Ft összegben.

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

Szociális Iroda

1030/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy L. K. 1089 Budapest, … 
szám alatti  lakos szociális  helyzetét  figyelembe  véve  40.000.-Ft, azaz  negyvenezer  forint 
rendkívüli  gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását. 

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

Gyermekvédelmi Iroda
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1031  /2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)   

A Humánszolgáltatási  Bizottság úgy dönt,  hogy javasolja  a  Képviselő-testületnek   H.  M. 
1083  Budapest,  ….  sz.  alatti  lakos  adósságcsökkentési  támogatást  megszüntető  és 
visszafizetésre  kötelező  I.  fokú  04-5005/7/2011.  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 10 havi részletben történő megfizetését engedélyezze. 

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

Szociális Iroda

1032/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek       B. B. A. 
1083  Budapest,  …  sz.  alatti  lakos  adósságcsökkentési  támogatást  megszüntető  és 
visszafizetésre  kötelező  I.  fokú  04-5009/4/2011.  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 12 havi részletben történő megfizetését engedélyezze. 

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

Szociális Iroda

1033/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek K. M. 1083 
Budapest, … szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és visszafizetésre 
kötelező  I.  fokú  04-748/6/2011.  számú  határozattal  szemben  benyújtott  méltányossági 
kérelmet  megtárgyalta  és  az  I.  fokú  határozat  megváltoztatását  javasolja  méltányossági 
jogkörben, a visszafizetendő összeg megtérítését elengedi.     

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

Szociális Iroda

1034/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

 A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek B. J. 1086 
Budapest, …. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és visszafizetésre 
kötelező  I.  fokú  04-687/4/2011.  számú  határozattal  szemben  benyújtott  méltányossági 
kérelmet  megtárgyalta  és  az  I.  fokú  határozat  megváltoztatását  javasolja  méltányossági 
jogkörben, a visszafizetendő összeg megtérítését elengedi.   

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

Szociális Iroda
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1035/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  javasolja  a  Képviselő-testületnek  L.  É. 
Budapest,  1084  Budapest,  ….  sz. alatti  lakos  átmeneti  segélyt  elutasító  04-10326/2011. 
számú határozattal  szemben  benyújtott  fellebbezés  megtárgyalását  és  az  I.  fokú határozat 
helyben hagyását.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtását végzi: Humánszolgáltatási Ügyosztály/ Szociális Iroda

Napirend I/7. pontja:  Javaslat a 2011. évi „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai 
kitüntetésre    
Előterjesztő: Zentai Oszkár – a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke  ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés) 

1036/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy
1. a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetést 2011. évben az alábbiakban 

felsorolt személyeknek adományozza:

Pécsi Viktória

Bukovenszky Zsolt 

Vasi Sándor Györgyné 

2. a kerületi ünnepség helyszíne és időpontja: a Polgármesteri Hivatal III. emeleti 300-as 
Díszterme, időpontja: 2011. november 14. 17 óra

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2011. november 14.

    2. pont esetében: 2011. november 02.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
 

II. Képviselő-testületi előterjesztések:

Napirend  II/1.  pontja:   Pitypang  Napközi  Otthonos  Óvoda  vezetőjének 
teljesítményértékelése
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)

12



1037/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

Napirend II/2. pontja: Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
 Előterjesztő: Balogh István – képviselő

(írásbeli előterjesztés)
 

  A napirend II/2. pontját külön tárgyalásra kikérték.

 
Napirend II/3. pontja: Javaslat a súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási célú bérleti 

díjának elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására
 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

(írásbeli előterjesztés)

     A napirend II/3. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/4. pontja:  Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/4. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend  II/5.  pontja:  Javaslat  Bacsó  Béla  utca  és  Somogyi  Béla  utca  közterületek 
neveinek megváltoztatására

 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő
(írásbeli előterjesztés)

 
  A napirend II/5. pontját külön tárgyalásra kikérték.

  
Napirend II/6. pontja: Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

 
  A napirend II/6. pontját külön tárgyalásra kikérték.
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Napirend  II/7.  pontja:  Előirányzat  módosítás  a  „Józsefvárosi  Közoktatási  Napok” 
rendezvénysorozat költségének biztosításához
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

 
 

1038/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály    

Napirend II/8. pontja: A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó 
Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-
2011. évi beszámolója
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/8. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/9. pontja:   A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai 
célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/9. pontját külön tárgyalásra kikérték.

 

Napirend II/10. pontja:  Iskolabusz működtetése 2012. évben
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1039/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése
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A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Oktatási és Kulturális Iroda      

Napirend II/11. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

 
  A napirend II/11. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend  II/12.  pontja:   A  II.  és  VII.  kerületi  önkormányzatokkal  -  fogyatékosok 
nappali ellátására- kötött szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1040/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

Napirend II/13. pontja:  Javaslat az „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat szervezeti és 
működési szabályzatának valamint szakmai programjának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1041/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

   
Napirend II/14. pontja: Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés

Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/14. pontját külön tárgyalásra kikérték.
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Napirend II/15. pontja: Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés)

 
  A napirend II/15. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/16. pontja:  Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

  A napirend II/16. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/2. pontja: Javaslat a MagdolnaStart-program Józsefváros elfogadására
 Előterjesztő: Balogh István – képviselő

(írásbeli előterjesztés)
 

1042/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet        

Napirend II/3. pontja: Javaslat a súlyosan mozgáskorlátozottak parkolási célú bérleti 
díjának elengedéséről szóló önkormányzat rendelet megalkotására

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

1043/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:  Jogi Csoport, Kisfalu Kft. 
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Napirend II/4. pontja:  Kopjafaállítás a „Kiscsibész” téren
 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő

(írásbeli előterjesztés)

1044/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (10 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

 A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály    

Napirend  II/5.  pontja:  Javaslat  Bacsó  Béla  utca  és  Somogyi  Béla  utca  közterületek 
neveinek megváltoztatására

 Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő
(írásbeli előterjesztés)

 

1045/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (10 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály    

Napirend II/6. pontja: Javaslat a Józsefváros Kártyáról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

  

1046/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály    
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Napirend II/8. pontja: A Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, a Napraforgó 
Napközi Otthonos Óvoda, valamint a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 2007-
2011. évi beszámolója
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1047/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

Napirend II/9. pontja: A józsefvárosi oktatási-nevelési intézményekben az energetikai 
célú felújításokkal összefüggő többletköltség igény
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1048/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 
A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

Napirend II/11. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

 

1049/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (12 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése
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A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Szociális Iroda      

Napirend II/14. pontja: Az önálló helyi lakásfenntartási támogatásról döntés
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

1050/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (12 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  elfogadja  Komássy Ákos  ügyrendi  javaslatát  „Az önálló 
helyi lakásfenntartási támogatásról döntés” című napirendi pont újbóli megnyitásáról. 

1051/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (3 igen, 10 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság Dr. Révész Márta módosító indítványát nem fogadja el, mely 
szerint: 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy  dönt,  hogy  a  felszabadult  keret  terhére  a  minimál 
nyugdíj  alatti  jövedelemmel  rendelkezők  számára  támogatási  rendszert  dolgozzon  ki  a 
bizottság. 

1052/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (10 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

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

Napirend II/15. pontja: Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés)

1053/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (12 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése
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A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Kulturális Csoport      

Napirend II/16. pontja:  Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
11/2006.(III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

1054/2011.(XI.02.) sz. HB határozat    (10 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület november 03-i ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály, 
Kulturális Csoport      

Budapest, 2011. november 7.

 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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