
  Józsefvárosi Önkormányzat
      Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottság 

M Ó D O S Í T O T T

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 15-én (szerdán) 15,00 órakor  

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   
(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 3. rendes 

üléséről
 

47/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések: 

1. Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2011. október havi teljesítés 
igazolására 
Előterjesztő: Dr. Révész Márta - Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke
(írásbeli előterjesztés) 

2. Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás,  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás 
iránti kérelmek, méltányossági kérelem és fellebbezés elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester         
(írásbeli előterjesztés) 

II. Képviselő-testületi előterjesztések:

1. Javaslat a 2012. évi Díszpolgári Cím adományozására
       Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT ÜLÉS
     (írásbeli előterjesztés)  

2. Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, illetve a 2011. 
évi Jó Sport emlékérem adományozására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)
 

3. A Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft támogatási kérelme a TÁMOP - 
6.1.2./11/2 pályázathoz
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  



4. Javaslat  a  bölcsődei  térítési  díjakról  szóló  44/2011.(VII.15.)  önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  

5. Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  

6. Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  

7. Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  

8. Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

 Sántha Péterné – alpolgármester  
(írásbeli előterjesztés, helyszíni kiosztás)

9. Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a Megálló Csoport Alapítvány 
Szenvedélybetegekért szervezettel
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés)

Napirend I/1. pontja:  Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2011. október 
havi teljesítés igazolására 
Előterjesztő: Dr. Révész Márta - Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke
(írásbeli előterjesztés) 

   
48/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 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. október hó 1. napjától 2011. október hó 31. napjáig terjedő időszakra. 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet 
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Napirend  I/2.  pontja:  Javaslat  adósságcsökkentési  támogatás,  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek, méltányossági kérelem és fellebbezés 
elbírálására ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester         
(írásbeli előterjesztés) 

 

49/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy D. D. 1089 Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 183.335.-Ft összegben.
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda  

50/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek A. M. 1081. Budapest, … szám 
alatti  lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  40.000.-Ft,  azaz  Negyvenezer  forint 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását.  

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda  

51/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek V. L. 1086. Budapest, … szám 
alatti  lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  30.000.-Ft,  azaz  Harmincezer  forint 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda  

52/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek H. E. 1086 
Budapest,  …  szám  alatti  lakos  temetési  segély  iránti  kérelmet  elutasító  04-11949/2011. 
számú  határozattal  szemben  benyújtott  fellebbezés  megtárgyalását  és  az  I.  fokú határozat 
helybenhagyását. 
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Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda  

53/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek R. G. 1084 
Budapest,  ….  szám  alatti  lakos  lakbértámogatás  iránti  kérelmet  elutasító  I.  fokú  04-
14094/2011. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú 
határozat helybenhagyását. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. február 15.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda  

II. Képviselő-testületi előterjesztések:
 

Napirend II/1. pontja:  Javaslat a 2012. évi Díszpolgári Cím adományozására
       Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester ZÁRT ÜLÉS
     (írásbeli előterjesztés)  

54/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda 
 

Napirend II/2. pontja: Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, 
illetve a 2011. évi Jó Sport emlékérem adományozására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)

 
  A napirend II/2. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend  II/3.  pontja:  A  Józsefvárosi  Kulturális  és  Sport  Nonprofit  Kft  támogatási 
kérelme a TÁMOP - 6.1.2./11/2 pályázathoz
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)   
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55/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda      
 

 
Napirend  II/4.  pontja:  Javaslat  a  bölcsődei  térítési  díjakról  szóló  44/2011.(VII.15.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

  A napirend II/4. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/5. pontja: Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

  A napirend II/5. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/6. pontja: Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

  A napirend II/6. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend II/7. pontja: Javaslat az EU élelmiszersegély folytatására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés)  

56/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda      
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Napirend II/8. pontja: Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné – alpolgármester  
(írásbeli előterjesztés, helyszíni kiosztás)

 

  A napirend II/8. pontját külön tárgyalásra kikérték.

Napirend  II/9.  pontja:  Javaslat  együttműködési  megállapodás  kötésére  a  Megálló 
Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért szervezettel
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés)

57/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda      
 

Napirend II/2. pontja: Javaslat a 2012. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, 
illetve a 2011. évi Jó Sport emlékérem adományozására
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke ZÁRT ÜLÉS
(írásbeli előterjesztés)

 

58/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda  
 

Napirend  II/4.  pontja:  Javaslat  a  bölcsődei  térítési  díjakról  szóló  44/2011.(VII.15.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet elfogadására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 
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59/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (10 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda     

Napirend II/5. pontja: Közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

60/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda       

 

Napirend II/6. pontja: Javaslat a 2012. évi közfoglalkoztatásra
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

    (írásbeli előterjesztés) 

61/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (14 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda       

 

Napirend II/8. pontja: Javaslat Józsefváros új jelképének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester

Sántha Péterné – alpolgármester  
(írásbeli előterjesztés, helyszíni kiosztás)
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62/2012.(II.15.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület február 16-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kulturális Iroda     
 

Képviselői kérdések: 

Komássy Ákos 
Azt szeretném kérdezni, hogy olvastam az interneten, hogy vesztegetés gyanújával őrizetbe 
vették Józsefváros volt jegyzőjét. Erről tudunk esetleg több információt kapni? Úgy érzem, 
hogy ide tartozik. 

Zentai Oszkár 
Nem  tudom,  hogy  a  Humánszolgáltatási  Bizottságként  mi  ebben  mennyire  vagyunk 
illetékesek. Megadom a szót a jegyzőt helyettesítő aljegyző asszonynak.     

Dr. Mészár Erika 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tekintettel arra, hogy egy függő jogi helyzet van, és a nyomozás 
folyamatban, innentől kezdve sem a hivatal vezetője nincs felhatalmazva arra, hogy további 
információkat adjon, és mi sem kaptunk információt ezzel kapcsolatban, mi is csak annyit 
tudunk,  amit  képviselő  úr  látott  az  interneten  és  egyéb  sajtóközleményekben.  Köszönöm 
szépen.  

Zentai Oszkár 
Köszönöm szépen. Dr. Révész Mártának adom meg a szót. 

Dr. Révész Márta 
Köszönöm szépen.  Elnök  úrnak  előzetesen  tegnap  elküldtem írásban,  hogy mit  szeretnék 
kérdezni, azt egy kicsit módosítva szeretném, mert a délelőtti bizottsági ülésen úgy tudom, 
hogy valami  tisztázódott.  Szeretném megkérdezni,  hogy a  költségvetésünk,  ami  holnap  a 
Képviselő-testület  elé  kerül,  hogy  ha  tudhatnánk  azt,  hogy  a  szociális  területen  milyen 
változásokat tartalmaz a költségvetésünk 2011-hez viszonyítva, azért kérdezem, mert mindig 
úgy kaptuk a költségvetést, hogy 2011. és 2012. és össze tudtuk hasonlítani. Ezért szeretném 
tudni, hogy mire lehet számítani.   

Zentai Oszkár 
Írásbeli  kérést  megkaptam,  továbbítottam a  Humánszolgáltatási  Ügyosztályhoz.  A jegyzőt 
helyettesítő aljegyző asszonynak adok szót. 

Dr. Mészár Erika 
Én is megkaptam, köszönöm szépen. A holnapi testületi ülésen összehasonlított tábla kerül 
kiosztásra  a 2011. és a 2012. évi  költségvetés  főszámai tekintetében alábontva a szociális 
ágazatot és ezt a Pénzügyi Ügyosztály elkészítette. Köszönöm szépen. 
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Zentai Oszkár 
Köszönjük szépen. Bálint Mónikának adom meg a szót. 

Bálint Mónika 
Köszönöm  szépen,  én  az  1-es  blokkban  a  2-es  előterjesztéshez  lett  volna  egy  általános 
kérdésem,  amiben  szerepelt  hivatkozásképpen  a  Civil  város  koncepció.  Szeretnék  arról 
tájékoztatást kérni, hogy ennek a társadalmi egyeztetése hol áll. Azt tudom, hogy bekértük a 
civilektől a véleményüket, volt egy elmaradt fórum, én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget 
nem szabad elhalasztani, hogy élőben is találkozzanak a civilek az önkormányzattal. 

Zentai Oszkár  
Rendben, folyamatban van. Milyen részletességű válaszra kíváncsi, ennyi elég?

Bálint Mónika 
Lesz-e nyilvános találkozó vagy nem lesz. 

Zentai Oszkár  
Mi a javaslata? 

Bálint Mónika 
Szeretném javasolni, hogy legyen egy nyilvános élő fórum erről. Köszönöm.   

Zentai Oszkár 
Rendben, köszönjük szépen a javaslatot,  nagy valószínűséggel  lesz ilyen.  További kérdés, 
hozzászólás? Köszönöm mindenkinek a részvételt, a Humánszolgáltatási Bizottság 2012. évi 
3. rendes ülését lezárom. 

Budapest, 2012. február 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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