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Készült: Az Emberi Eľőforrás Bizottság 20|6. február 3-án (szerdán) 09,00 ĺórakor

a J őzsefv źrosi Polgármesteri Hivatal
(Bp. VIII.' Baross u.63-67.) III. emelet 300-as tárgya|őjában megtartott 1. rendes ülésérő|

Levezető elniik: Zentai oszkár
Jelenlévő tagok: Dr. Szilágyi Demeter - alelnök

Simon Gyöľgy - alelnök
Kaiseľ József Lajos
Balogh István
Dr. Eľőss Gábor Jrĺnos
Nagy Gábomé
Kis Kornélia
Máté Andľás
Patatics Balázs
Vámos Andľea
Camaĺa-Be reczki Feręnc Miklós
Komássy Zsolt Ákos

Távolmaľ adását bej elentette : Erhaĺdt Zoltáĺtné Dr. Feľencz orsolya - alelnĺik
Bálint Gergely

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péteľné _ alpolgármesteľ, Dr. Mészáľ Erika _ aljegyző,
Dľ. Dabasi Anita _ ĺinkormĺínyzatifőtantrcsadó, Dľ. Kovács Gabľiella _ a|jegyző, Dľ. Balla
Katalin - Iegyzői Kabinet vezetője, Dľ. Bojsza Kľisztina _ Humánszolgáltatási Ügyosztá|y
uezetője, Páľis Gyuláné _PénzugyíÜgyosztály vezetóje,Dľ. Galambos Eszteľ - Gazdasági
,ÜgyosztáIy vezetó-he|yettese, Tóth Csaba _Igazgatási Iroda vezetője, Dľ. KaszanyĹKollár
Zsuzsanna - Jogi Itoda vezetője, Bodnáľ Gabľiella - Szervezési és Képviselői Iľoda
vezetoje, Rácz Edina _ Józsefuaľos Közösségeiért Nonprofit Kft. Annus Viktoľ - Rév8 Zľt.
vezérigazgatőja, Kincses lbolya - Humánkapcsolati Iroda vezetője, Visnyai Noémi dľ. _
Családtĺímogatási lroda vezetője, Iványi Gyiing;rvér - Varosépitészeti Ügyosztály vezető-
helyettese, Váľadi Glze|Ia - Jőzsefvźlrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetoje, Gávay Zolrtán- KEF Pľevenciós Munkacsoportvezetője. Litván Erika -
Giusto-Kamara Mtivészeti Kozhasznú Nonprofit Kft. vezetóje, Jakab Andrea - IGK ZÍt.,
Dr. Horváth Tamás - JGKZÍt.

Zentai oszkáľ
Tisztelettel üdvözli a megjelenteket, azEmberi Erőfoľrás Bizottság2016. évi 1. rendes ülését
megnyitja. Mega||apítja, hogy az Emberi Eľőforrás Bizottság 13 fővel hatáľozatképes.
Napirendekre az előzetesen kiküldĺjttek szerint tesz javaslatot azza| a váItoztatással, hogy



érkezett egy sürgősségi előterjesztés, a II-es blokk l4-esbe javasolja ezt fölvenni. Kérdezi,
hogy van-e egyéb javaslat a napirendhez. Megadj a a szőt. dr. Erőss Gáboľ képviselőnek
tigyľendben.

Dr. Erőss Gábor
Nenr tudta, lrogy lnźr a szavazás előtt is lehet a napirendhez kiegészítést javasolni, aklĺoľ
javasolná a tegnap délután ktildött e-mailében foglaltaknak megfelelően, hogy most ugyan
kaptak egy sürgősségi előteľjesztést a Polgármester Urtól, de az nem teljesíti azt a céIkituzést,
hogy teljesen egyértelműen megszűnjön a lakásľendeletnek ez az Alaptorvény-ellenes
passzusa. Egyszenĺbb és rcjvidebb volna, ha azt az egy passzust, arrit az e-mailben is
megjelölt, törĺjlnék, úgyhogy fenntartaná azt a javas|atát,hogy ez is keľĹiljön a Bizottság elé,
ańźLn, ha megbeszélték egyĺitt, akkor k<ĺz<isen javasolják, hogy a testĹileti ülésen is tárgyalják.

Zentai Oszkáľ
Y an ezzel kapcsolatban előterj esztés?

Dr. Erőss Gáboľ
Amit íľt e-mailben Elnök Úrnak, A\jegyző Asszonynak is címezve.

Zentzi Oszkár
Megadja a szőt dr. Mésztlĺ Eľikának.

Dľ. Mészár Erika
A dľ. Eľőss Gábor Út áLtaI e-mailben |eírtak, illetőteg az Alpo|gźĺrmester Úr źita| jegyzett
előterjesztés abszolút lefedi egymást, az előteľjesnés vitájźnál ki fog|a szakmai álláspontját
fejteni, hogy mién. Tekintettel arra, hogy épp ezért nem készült ktilcjn írásbeli előterjesztés
Képviselő Úr javaslatáról, illetve Komássy Ákos Képviselő Úr javaslatáról, ami hasonló volt,
ezért az ügyľend és az sZMsZ értelmében csak az íľásbeli előterjesztést lehet tfugyalrni.
Egytésú' ezért nęmjavasolja, meľt nem is lehet napirendľe venni' másrésń, a vittná| ki fogja
fejteni az źtlláspontját, hogy miért fedi le teljesen az eloterjesńés a Képviselő Urak által
elmondottakat.

Zentai oszkár
Aljegyző Asszonynak az az álláspontja, hogy ezt nem vehetik formális okokból most
napirendre. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd szavazásra bocsátja:

Napiľend:

Atruházott hatásktiľben meghozható döntések:

Javaslat a btilcsődei tagĺntézmények nyáľi nyitvataľtási rendjének
meghatáľozására
(ír ás b e li el ő terj e s zt,ź s)
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

Javaslat a Giusto.Kamaľa Művészeti Kiizhasznú Nonprofit Kft. f0|5. évi
tevékenys é gér ől szóló b eszámolĺí elfo g ĺdásár a
(ír ásb el i előterj es zté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humónszolgáltatási Üg,,osztály vezetője

I.

1.

)



3. Javaslat kábítószeľellenes pľogramokkal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(ír ás b eĺi előterj eszté s, P oT KEZB ES IT ES)
Előteľjesztő: dr. Ferencz orsolya - képviselő

4. Javaslat hátralékkezelési támogatás iľánti kéľelmek elbírálásáľa
(írósbeli előterjesztés) zĺnr ÜlÉs
El őterj e s ztő : Sántha P éterné - alpolgárme ster

il. Képviselő.testületi előteriesztések:

1. Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľásbeli előterjesztés, P)TKEZBESITES) ZART ULES
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai oszkáľ - bizottsági elnok

2. Javaslat bizottsági tag cseľéjéľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

3. Javaslat a JőzseÍvátľosi Onkoľmányzat2016. évĺ kiiltségvetésről szóló
iinkormányzati rendelet elfogadására
(írásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgármester

4. Javaslat a Jólzsefvźlrosi Onkormányzat20|5. évi kiiltségvetéséről szóiól 6t20|5. (II.
20.) tinkormányzati ľendelet mĺódosításáľa
(írás b eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat Smaľt City Munkacsoport létľehozásával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ásbel t előterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat szobor, emléktáblák elhelyezésére
(ír ásbeli előterj e sztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester

7 . Javaslat intézményv ezetői pá|y ázatok kiírásáľa
(írásb eli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

8. Javaslat költségvetési szeľvek alapító okiľatának módosításáľa
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő : Sántha P éteľné _ alpolgármester



9. Beszámolĺí a Képviselő-testület bizottságai 2015. május 1. _ 2015. október 31.
kiizti tt átruházott hatás kti rb en hozott dti ntés einek végrehaj tás á ľól
(ír ás b el i e l ő t e rj e s zté s)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

10. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 20|,5. évi munkájárĺól
(ír ás b el i e l ő te rj e s zt é s)
Előterjesztő: Soós Gyorgy - Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnöke

Zentai oszkór - Emberi Erőforrás Bizottság elnoke

11. Javaslat a Jőzsefuárosĺ Nemzetĺségĺ onkormányzatokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ás b e I i e I őt erj e s zt,é s)
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

12. Javas|zt a szociális lakbérľe vonatkozĺó tájékoztatőva| kapcsolatos diintés
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr' Erőss Gábor - képviselő

13. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Miĺködési Szabályzatáről
sző|ő 3612014. (xI.06.) iinkoľmányzati rendelet, illetőleg a Polgáľmesteri Hivatal
Alapító okiľatánat va|amint Szervezeti és Működési Szabá|yzatának
módosításáľa
(ír ásbeli előterj e s ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

14. Javaslat lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintés meghozata|ńra
(ír ósb eI i el őterj e s zt é s, P oT KEZB ES IT ES, S U RG o S S EG)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond Attila _ alpolgármester

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy aBízottság 12 igen,O nem, I tafiőzkodással a napirendet elfogadta'

1/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (l.2 igen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

AzBmbei Erőforľás Bizottságaz a|ábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

I. Atľuházotthatáskiiľbenmeghozhatódłintések:

1. Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyáľi nyitvatartási ľendjének
meghatáľĺlz,ásárl
(írásb eli előterj e szté s)
Előterj e s ztő : Sántha P éterné - alpol gárme steľ



2. Javaslat a Giusto-Kamara Művészeti Ktizhasznú NonpľoÍit Kft. 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(ír ás beli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáĺtatási Uglosztály vezetője

3. Javaslat kábítĺíszerellenes programokkal kapcsolatos döntések meghozata|ára
(ír ás b eli e lőterj esztés, P OTKEZB ES ITES)
Előterjesztő: dr. Ferencz orsoĺya - képviselő

4. Javaslat hátľalékkezelési támogatás irántĺ kéľelmek elbíľálására
(írásbeti előterjesztés) zĺF(r tilns
Előterjesztő : Sóntha Péterné - alpolgdrmester

u. Képviselő.testĺiletielőteriesztések:

1. Javaslat kitiintetésekkel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(íľĺźsbeli előterjesztés, POTKEZBESITEŠ) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszląźr - bizottsógi elnök

f. Javaslat bizottsági tag cseréjére
(ír ás b el i el ő terj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat a Jőzsefvźlrosi Onkormányzat2016. évi kiiltségvetésről szóló
iinkormányzati ľendelet elfo gadásáľa
(írásb eli előterj es zté s)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgármester

4. Javaslat a Jőzsefválrosi onkormányzat2Ols. évi kiiltségvetéséľől sző/rő 6ĺ20t5. (II.
20.) önkormányzati ľendelet módosításáľa
(ír ásbeli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

5. Javaslat Smaľt City Munkacsopoľt létrehozásával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ásbeli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslatszobor, emléktáblákelhelyezéséľe
(ír ás beli előterj e s zté s)
Előterjesztő: Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

7 . Javaslat intézményv ezetői pá|y ázatok kiíľásáľa
(ír ás b eli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



8. Javaslat költségvetési szeľvek a|apítő okiľatának módosítására
(írdsb eli előterj esztés)
El őterj es ztő : S ántha P éterné - alp ol gáľmes ter

9. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2015. május 1. - 2015. október 31.
kiiziitt átr uhánott h atás kii rben h ozott dti ntés ein ek vé grehaj tás áró l
(íľ ás b e li előterj es zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

1 0. Beszámoló a Képviselő-testül et buottságainak 2015. évi munkáj áról
(ír ĺźs b eli előterj es zté s)
Előterjesztő: Soós Gyorgy - Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság e,lnöke

Zentai oszkár _ Embeľi Erőforrás Bizottság elnĺ)ke

l.1. Javaslat a Jőzsefuáľosi Nemzetiségi Onkoľmányzato|<kal kapcsolatos dtintések
meghozatalára
(ír ásb eli előterj e s zté s)
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

12. Javaslat il szociális lakbéľľe vonatkozó tájékoztatőva| kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(ír ásb eli előterj e s ztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Góbor - képviselő

13. Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkłidésĺ Szabályzatárő|
szől'ő 36ĺ2014. (xI.06.) iinkormányzati rendelet, illetőleg a Polgáľmesteri Hivatal
Alapítĺó okiľatának, valamint Szervezetĺ és Műktidési Szabá|yzatának
módosítására
(írásbeli előterj esztés)
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

14. Javaslat lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintés meghozata|ára
(ír ás b e l i el ő t erj e s zté s, P OTKEZB ES IT E S, S U RG o S S EG)
Eĺőterjesztő: Dr. Sára Botond Attila - aĺpolgármester

I. Átľuházotthatásköľbenmeghozhatódiintések:

Zentai oszkáľ
Kérdezi, hogy van-e külön tźlrgya|ásra javaslat. Megadja a szőt Camaľa-Bereczkí Ferenc
Miklós.

Camaľa.Bereczki Feľenc Mik|ós
Kéĺi az I.1-ęst és I.3-as napirendi pont külön tźlrgya|ását.

Zentai oszkáľ
Megnyitja a blokkban maradt előteľjesztések egyĹittes vitáját. Yitát |ezárja, szavazásra
bocsátj a az alźlbbi határ o zati j avaslatokat :



Napirenđ I/1. pontja: Javaslat a biilcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének
meghatározására
(írásb eli előterj esztés)
Előterj e sztő : Sántha P éterné _ aĺpoĺ górme ster

A napiľend l/1. pontját külön táľgyalásra kikéľték.

Napirend I/2. pontja: Javaslat a Giusto-Kamaľa Művészeti Kiizhasznú Nonprofit Kft.
20 15. évi tevékenységéről szĺíló beszámolĺi elfogadásáľa
(ír ásb eli előterj es ztés)
Előterjesztő.' dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgóltatási Üg,,osztály vezetője

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja a Giusto - Kamara Művészeti
Kozhasznt Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységérol' sző|ő beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatéltiđő : 20I 6. február 03.

Napirend I/3. pontja: Javaslat kábítószerellenes progľamokkal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előteľj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterj esztő : dr. Ferencz orsolya _ képviselő

A napirend I/3. pontját külön táľgyalásra kikérték.

Napirend I/4. pontja: Javaslat hátralékkezelési tánlogatás iránti kérelmek elbíľálásáľa
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpol gáľme ster

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság az alźtbbi határozatokat
elfogadta:

Napiľend I/2. pontja: Javaslat a Giusto.Kamaľa Miĺvészeti Kłizhasznú Nonprofit Kft.
201'5. évi tevékenységéről szĺóló beszámoló elfogadásáľa
(ír ĺźs b e li e l ő t erj e s zt é s)
Előteľjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humónszolgóltatási Ügłosztály vezetője

2/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat ( 13 igen.0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Errrbeľi Eľőforĺás Bizottság úgy đönt, hogy elfogađja a ciusto - I(amara Művészeti
Kozhasznu Nonpro fit Kft . 2 0 1 5 . évi tevékenysé géľő l sző|ő b eszámolój át.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 6. febľuar 03.



Napiľend I/4. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iľánti kéľelmek elbírálásáľa
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesztő : Sóntha Péterné - alpoĺgármester

ZART ULES

A napircnd tárgyalása zárt ülós kcrctóbcn ttiľtént az Mtitv. 46.s (2) bekezdése
értelmében. A napirendtárgya|ása során elhangzottakat és a meghozott312016.(II.03.)

sz. EMBI határozatot a zárt ĺilésľől készü|t jegyzőkiinyv tarta|mazza.

Napiľend I/ĺ.. pontja: Javaslat a bölcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási rendjének
meghatározására
(ír ásb eli előterj eszté s)
Előterj es ztő : Sántha P éterné - alpo lgárme ster

Zentai oszkáľ
1.1-es napirend vitájźLt megnyitja. Megadja a szőt Camara-Bereczki Feľenc Miklós
képviselőnek.

Camaľa.Bereczki Ferenc Mik|ós
Csak egy egyszenĺ kérdéssel szeretne élni. Észľevette, hogy az utóbbi években mindig a
Százados úti Fecsegő-tipegők Btjlcsőde szokott nyitva lenni nyaranként, ennek van-e valami
különösebb oka' meľthogy a többi bölcsődéhez képest nyilvan kicsit kiesik még
Józsefuároson belül. Van-e valamilyen oka, hogy míért ez a bölcsőde van minden nyáron
nyitva, illefue van-e lehetőség, hogy egy másik btjlcsőđe legyen nyitva most nyáron? Vagy
eľ.emát nincs, és esetleg majd jövőľe?

Zentai oszkáľ
YáIaszadásramegadja a szőt Santha Péterné alpolgármesternek, mint előteľjesztőnek.

Sántha Péteľné
Ebben az évben van kiiltjnös jelentősége, tekintette| arua, hogy a következő testtileti ülésre
beérkęző egyik előterjesztés taľtalmazni fogja a nyári gyermekétkeztetést, amikor
mindenkinek biztosítaniuk kell azoknak, akik az ingyenes étkezést kaphatjĺák, a nyári
gyermekétkęztetést. És mivel ott üzemel folyamatosan a konyha, hiszen az Ezistfenyó a
gondozottjainak és a bölcsődének is főz egyszetTe, ott a |egkézenfekvőbb ezt a folyamatos
nyiw atartźtst és étkeztetést biztosítani.

Zentai oszkáľ
További kérdés, hozzásző|ás híanyában vité./- leztrja. Szavazásra bocsátja az alábbi
hattrozatot:

Az Emberi Eľőforrás Bizottságúgy dönt, hogy

Budapest Józsefvárosi onkormányzat fenntartásźtban lévő Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
tagilrtézményeinek 20|6. évi nyáľi nyitvatanási ľerrdj ét az a|ébbiak szeľint határozza meg azza|,
hogy a zźrva tartással érintett bölcsődei tagintézménybe járő gyeľmekeket az adott időszakban
nyiwa tartó bölcső dei tagintézmény fogadj a.



tapintézménv neve, clme: tasintézménv nvdri zdrva taľtdsi ideie:
Mini-Manó Bölcsode
1083 Bp., Baross u. 103/A.

f016.07 .18-07 .29-is

f. Gyermekkert Bcjlcsőde
1082 Bp.. Nasvtemplom u. 3

f0I6'07.Í8-07 .29-is

a Kaĺ'iĺ;a Bijlĺ;sijde
1089 Bp." Vaida P. u.37.

f016.07 .18-08.05-is

4.
Tücsok-lak Bölcsőde
1086 Bp.. Dankó u. 3l f016.07 .25-08.05-is

5.
Babóca Bĺjlcsőde
1083 Bp.. Baross u. ll7. 2016.08.01-08.12-is

6.
Jźtékvár Bölcsőde
1085 Bo.. Horánszkv u. 21

2016.08.01-08.12-ig

7.
Fecsegő-tipegők Bö,lcsőde
1087 Bp.. Szĺĺzados út 1.

egész nyáron nyitva taľt

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. március 1.

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 13 egybehangző igen szavazatta| az a|ábbi hattrozatot
elfogadta.

4/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (l.3 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

Budapest Józsefvárosi onkormányzat fenntartásźtban lévő Józsefuárosi Egyesített Bölcsĺidék
tagintézményeinek 2016. évi nyáľi nyitvataĺtási ľendjét az a|ábbiak szeľint hatátozza meg azza|,
hogy a zárva tartással érintett bölcsődei tagintézménybe járó gyermekeket az adott időszakban
nyitva tartó bölcső dei tagíntézmény fogadj a.

taeintézménv neve. címe: tasintézménv nvdľi zórva taľtdsi ideie:
I Mini-Manó Bölcsőde

1083 Bp., Baross u. 103/4.
2016.07.18-07.29-is

2.
Gyermekkeľt Bölcsőde
1082 Bp., Nagytemplom u. 3

2016.07 .18-07 .29-ig

a Katica Bĺjlcsőde
1089 Bo.. Vaida P. u. 37 .

20r6.07 .18-08.05-ig

4.
Tücsök-lak Bölcsőde
1086 Bp.' Dankó u. 31.

2016.07 .25-08.05-ig

5.
Babóca Bölcsőde
1083 Bp., Baross t. lI7. 2016.08.01-08.12-ig

6.
Játékvár Bölcsőde
1085 Bp., Horánszky u. 21.

2016.08.01-08.12-ig

7.
Fecsegő-tipegők Bölcsőde
l087 Bp., Százados út 1.

egész nyáľon nyitva tart

Felelős: polgármester
Határidő: 20l6. máľcius 1.



Napirend I/3. pontja: Javaslat kábítĺíszerellenes programokkal kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(írásb eti előterj eszté s, ľ orrrzľ nsÍras1
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya - k,épviselő

Zentai Oszkár
1.3-as napirend vitáját megnyitja' Megadja a szőt Camaľa-Bereczki Ferenc Miklós
képviselőnek.

Camara-Bereczki Ferenc Mik|ĺós
A hatźlrozati javaslatban aZ vaĺI' hogy 4-4 alkalom helyett 12 alkalommal lesz
középiskolákban alkalmanként 45 perces előadás drogprevenció témaktiľében. Kérdezi, hogy
melyik keľületi középiskolfüban lesznek ezek az órák megtartva.

Zentai oszkár
Napirendi pontjuk tźngyalźsánál vendégként köszĺjnthetik Gávay Zo|tánt, aki a KEF szakértĺĺi
és Munkacsoport vezetóje, az az ügyľendi javaslata, hogy adjanak neki szőt, hogy
vźiaszo|hasson a felmerült kérdésekrę. Szavazást. rendel el.

Megállapítja, hogy 13 egybehangzó igerrnel aBizottsźlg az alábbihatźrozatot elfogadta.

5/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (13 igen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság Zentai oszkaľ ügyrendi javaslatát elfogadva úgy d<ĺnt, hogy
hozzásző|élsi jogot ad Gźnay Zo|ttnrlak, a KEF Közbiztonsági, Pľevenciós Munkacsoport
elnĺjkének.

Gávay Zo|tán
A módosítás azért vált szĺikségessé, mert ez a program a tanárok és az iskolak részére a
novęmbeľi konferencián került bemutatásra, és erről a Bizottság decęmberben döntött, tehát
annak az elótefiesztései maľ elkésztiltek, miľe a Klikkel, az iskolfü ígazgatőiva| egy
taľgyalássorozat lezaj|ott, hogy mi is lęnne a leghatékonyabb. VégĹilis aľra jutottak, hogy így
hogyha több iskolába jut eI, az őtaszáĺn az azoÍos, az osszes óraszám, csak nem 3

kozépiskolźlban, hanem áIta|ános iskolákban is, és több iskolában nyit így lehetőséget, hogy
eljusson a projekt. Tulajdonképpen egy picit olcsóbbá válik, egy nagyobb eléréssel, és ezért a
Marosi Tóniékkal is egyeztettek, hogy ezt a programot egy picit tta|akitjtk, hogy ne a
meghataľozott őraszámu blokkokban menjen le, hanem eú. egy picit szétfeszítik. Azt, hogy
melyik iskolákba megy, azt most nem tudja, ez az egyeztetés most is zajlik, ugyanis ez kevés
allhaz, hogy minden iskolába elérjen' és ők szeretnék, ha aÍisńe|t Bizottság is úgy látja jónak'
hogy ebben az évben is erľe legyen foľrás, és hogy ez tudjon folyamatosan menni, hogy a
tĺjbbi iskolába is eljusson. Nem tud arľa váIaszolni, hogy pont melyik iskolában zaj|Ik az
egyeztetés, ezért e|ĺézést kér.

Zentai oszkár
További kéľdés, hozzásző|źls hianyában a vittlt Lezárja, szavazásra bocsátia az a|ábbi
határozaLot.
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Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

I. az Embeľi Erőforrás Bizottság 187l2015.(XI.04.) szźlmí határozatában szereplő ,,2016
januĺárjában,, szövegtészt ,,2016 maľciusában'' szövegrészre módosítja, amennyiben
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésben a
kerületi kábító szer-ellenes pro gramokľ a ťeđezetet biĺo sít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. február 05.

2. az Emberi Erőforľás Bizottság 20512015.(XII.02.) számis, hattrozattnak 2. pontjában
szeľeplő ,,három középiskolai osńá|yban 4-4 alkalommal'' szĺivegrészt ,,tita|ános iskolai és
kĺlzépiskolai osztá|ybarl cisszesen 12 alkalommal, alkalmanként 45 perces előadás
keretében'' szov egrészľe módosítj a.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. február 03.

3. felkéri a jegyzőt ahatźlrozat szerinti programok lebonyolításához szfüséges intézkedések
megtételére.

Felelős: jegyzĺ|
Hatĺáľidő: 20|6. februar 3.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 12 igen, 0 nem, I taÍtőzkodással a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta.

6/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (12 ieen' 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoĺľás Bizottságúgy dĺint, hogy

|. az Emberi Eľőforľás Bizottság 187120I5.(XI.04.) szétmí hatźtrozatźhan szereplő ,,2016
januárjában,, szovegtésń,,2016 marciusában,, szovegrészre módosítja, amennyiben
Budapest Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testiilete a 20|6. évi ktiltségvetésben a
keľĹileti kábítószer-ellenes pľogramokľ a feđęzetet biztosít.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 20|6. februaľ 05.

2. az Emberi Erőforrás Bizottság 205|20I5.(XII.02.) szĺĺmú hatźlrozatának 2. pontjában
szereplő ,,három középiskolai osztá|yban 4-4 alkalommal,' szövegrésń. ,,áIta|ános iskolai és
középiskolai osztályban összesen L2 alkalommal, alkalmanként 45 peľces előađás
keretében'' szovegrészte módosíti a.

Felelős: polgármester
Hataridŕĺ : 20I 6. február 03.

1.1.



4. felkéri a jegyzot a hatźtrozat szerinti programok lebonyolítástthoz szükséges
intézkedések mestételéľe.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2016. febľuaľ 3.

il. Képviselő.testiiletielőteriesztések:

Zentai oszkáľ
2-es blokkhoz éwe kétdezi, hogy van-e külön tárgyalásra javaslat. Megadja a szőt Camara-
Bereczki Ferenc Miklós képviselőnek.

Camara-Beľeczki Ferenc Miklĺós
Kéri a 2.Z-es,2'3-as,2.4-es,f'6-os,2.7-ęs napirendi pontok kĺilön tárgya|źsát.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Kéri a 2.5-os napirendi pont külön táĺgyalását. Keresi a Hívatal mfüödéséről szóló
beszámolót, olvasott egy ilyen előterjesaést. Nem vette a Bizottság napirendre, meľt nem
érinti a Bizottságot? Akkor viszont ügyrendi javaslata lesz, va|arlint külön těrgyalásta
szeretné még kérni a2.I}-es napirendi pontot. Még folytatná, ha elmondhatja.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek ügyrendben.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Anélktil, hogy bráľmifélę hátsó szándékot fulajdonítana eĺĺrek, de egyszer már volt, hogy egy
olyan általános jellegű, az onkoľmányzat műkĺidésének egészét érintő előterjesztés nem
került aBizottság elé, amelyrő| aztźn elismerték, hogy végülis a Bizottság elé kellett volna
keľülnie. Véleménye szerint ez a bizonyos előterjesztés, amit keresett a listán, ez szintén
ugyanolyan, rendkívĹil sok és fontos kérdés (ami kimondottan bizottsági hatáskĺjr is) szerepel
benne, szociális ügyek és egyéb hasonló iigyek.

Zentai oszkár
Mi a Képviselő Úr javas\ata7

I)r. Erőss Gáboľ
Ez egy ügyrendi javaslat lett volna, ań. szeretné kérni, ha még lehet, hogy ezt a Hivatal éves
beszĺímolóját is' ami a KT napirendjén szerepel, csak valamíért abizoÍtsági ülés napirendjén
nem, azt is vegyék napiľenđre, ha még ez lehetséges. Volnának kérdései.

Zentai Oszkár
A|jegyzo Asszony ań. moĺđja, hogy lehetségesnek lehetséges, csak ő nem taĄa eń. jő
ötletnek, meľt a múltkor megbeszélték, hogy amikoĺ kiküldi a meghívót, minden bizottsźryí
tag értesül arról, hogy mely napirendek keľültek erľe fel. Amennyiben akkor úgy látja, hogy
van a Képviselő-testületnek olyan napirendje, amit szeretne, hogyha a Bizotrság
meg!źlrgyalná, akkor azmég megfelelő időben van aÍTa, hogy felvehessék a napirendre. Az az
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elvi álláspontja, hogy ne bővítsék amai ülés napiľendjét. De mivel ügyĺenđi javaslat hangzott
el, erről szavazni fognak, és majd a Bizottság dönt. Szavazást renđel el a ,,Beszámoló a
Polgáľmesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről'' című előterjesztés napirendľe vételéről.

Zentai oszkár
Megállapítja' hogy 5 igen, 8 nem, 0 tartózkodással a Bizottság elutasította dr. Erőss Gábor
ügyrendi javaslatát.

7/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (5 igen.8 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Erőss Gábor ügyrendi
javas|atát, mely szerint vegye napirendre a ,,Beszámoló a Polgáľmesteri Hivatal 2015. évi
tevékeny s é gér o|,, című el őterj e szté s me gJár gy alását.

Zentai oszkáľ
Kérdezi, hogy van-e további javaslat külön tárgya|ásra. Dľ. Erőss Gábor Úr ismét tĺgyrendet
kér?

Dr. Erőss Gáboľ
Nem tudja, hogy végig mondta-e. Egyrészt a 2.5-os és a 2.I2-es napirendet kérte külön
tfugya|ásra, de kérné méga2.9-es napiľend külön taľgyalását is.

Zentai oszkár
Megadj a a szőt Camara-B e r eczki Ferenc Mikló s képvi selőnek.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Kéri a 2.l3-as napirend külön táľgyalását is.

Zentai oszkáľ
A blokkban maradt előterjesztések együttes vitáját megnyitja, Iezárja. Szavazásrabocsźńja az
a|ábbi határ ozati j avaslatokat :

Napirend II/1. pontja: Javaslat kitiintetésekkel kapcsolatos dtintések meghozatalára
(íľósbeti előterjesztés, ľorrĺzsnsÍrn\ Z^RT tjI,És
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármesteľ

Zentai oszkńr - bizottsági elnĺjk

Napirend IIl2. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére
(íľ ósb eli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

A napirendLlĺz. pontját kĺilön táľgyalásľa kikéľtók.

Napiľend II/3. pontja: Javaslat a Jőzsefváľosi onkormányzat2016. évi ktittségvetésről
szĺóló tinko rmányzati rendelet elfo gadására
(ír ás b e l i e l ő t erj e s zt é s)
Eĺőterjesztő.. Dr. Kocsis Móté - polgórmester
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A napirend IIl3. pontját kültin tárgyalásra kikérték.

Napirend IIl4. pontja: Javaslat a Jőzsefválľosi Onkormányzat2015. évi ktiltségvetéséről
szőI.ő 6/2015. (II. 20.) önkoľmányzati rendelet mĺódosítására
(írásbeli clőtcrj csztés)
Előteľjesztő: Dr' Kocsis Máté - poĺgármester

A napirendlll4. pontját külön táľgyalásľa kikéľték.

Napirend II/5. pontja: Javaslat Smaľt City Munkacsopoľt Iétľehozásával kapcsolatos
d ii n tés ek m eghozata|ár a
(írósb eli eĺőterj e sztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté _ poĺgĺźrmester

Ą' napiľend IIl5. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napiľend II/6. pontja: Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezésére
(ír ásbeli eĺőterj e szté s)
Előteľj e sztő : Sánthą P éterné - aĺpol gárme ster

A napiľendIIl6. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.

Napirend II/7. p ontj a : Javaslat intézm ényv ezetőí pá,ly ázatok kiíľás áľa
(ír ás b eli előterj esztés)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

A napirendLLl7. pontját kiiltin tárgyalásra kÍkéľték.

Napirend IIl8. pontja: Javaslat kiiltségvetési szeľvek alapítri okiľatának módosítására
(ír ásb e li el őterj es zté s)
Előterj e sztő : Sántha P éterné _ alpol gárme ster

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
meg!fugyaIását.

Felelős: polgármester
Hattuido:2016.februtu 4.

Napirend IIi9. pontja: Beszámoló a Képviselő.testület bizottságai 2015. május 1. - 2015.
októbeľ 31. köziitt átruházott hatáskörben hozott diintéseinek végľehajtásáľĺíl
(ír ás b e I i el ő t erj e s zt é s)

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

A napiľendIIl9. pontját küliin tárgyalásľa kikérték.



Napirend IIl10. pontja: Beszámolĺí a Képviselő-testület bizottságainak 20l.5. evi
munkájárríl
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós Gyorgy - VórosgazdáIkodási és Pénzügłi Bizottság elnöke

Zentai oszkár _ Emberi Erőforrás Bizottság elnoke

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesztés
megfárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hattlridő : 20 | 6. febľuár 4.

Napirend IIILL. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal
kap cs olato s dti ntések meghozatalár a
(írásb eli előterj e s ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meglárgya|ásźfi.

Felelős: polgármester
Hatźriďó: 201 6. fębruár 4.

Napirend IIl12. pontja: Javaslat a szociális lakbéľľe vonatkozĺi tńjékoztatőva|
kap cs o lato s dłintés meghozata|ár a
(ír ásbeli el őterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor - képviselő

A napiľendll/Lz. pontját kültin tárgyalásľa kikérték.

Napiľend II'l13. pontja: Javaslat a Képviselő.testület és Szervei Szeľvezeti és Műkiidési
Szabá|yzatárő| sző|ő 36ĺ20|4. (xI.06.) iinkormányzatĺ ľendelet' illetőleg a Polgáľmesteľi
Hivatal Alapító okiratának, valamĺnt Szenlezeti és Műktidési Szabáiyzatának
módosítására
(írásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺźrmester

A napiľend II/13. pontját külön tárgyalásľa kikéľték.

Napirend [al4. pontja: Javaslat |akásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos diintés
meghozata|ára
(ír ásb e li el őt erj e s zt é s, P oT KEZB ES IT ES' S URG o S S EG)
Előterjesztő: Dr. Sára Botond Attila _ alpolgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
megfárgya|ását.
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Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2016. február 4.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem, 2 tartőzkoďással a Bizottság az alábbi hattrozatokat
elfogadta.

Napirend II/1. pontja: Javaslat kitüntetésekkel kapcsolatos döntések meghozata|ára
(írásbeli eĺőterjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgórmesteľ

Zentai oszkár - bizottsági elnĺjk

A napirendtá,rgya|álsazárt üIés keretében tiirténtazMőtv.46.$ (2) bekezdése
éľtelmében. A napiľend' tá'rgya|álsa során elhangzottakat és a meghozott8/2016.(II.03.)

sz. EMBI határozatot a zárt ülésľől készült jegyzőktinyv tartalmazza.

Napirend II/8. pontja: Javaslat kłiltségvetési szeľvek alapítĺó okiratának módosÍtására
(írásb eli előterj eszté s)
Eĺőterj es ztő : Sóntha P éterné _ aĺpolgóľme Ster

9/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (11 igen,0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(Iematikai bĺokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnęk az előterjesztés
meglźrgya|ását,

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. ťebrutr 4.

Napiľend IIl10. pontja: Beszámoló a Képviselő-testiilet bwottságainak 2015. évi
munkájáról
(íľósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Soós György - Vdrosgazdólkodási és Pénzügyi Bizottság eĺnoke

Zentai oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnÔke

10/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen' 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tÔrtłćnt a szavazás)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesĺés
meg!źngya|ását.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő: 20I 6. februźlr 4.
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Napirend II/11. pontja: Javas|at a Jőzsefválrosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal
kap cs o lato s diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmester

11/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (11 igen" 0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgya|źsát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. februáľ 4.

Napirend IIl|4. pontja: Javaslat lakásgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(ír ás b e ti el ő t erj e s zt é s, r or rÉzn nsÍrz s, SÜ RGo S S EG)
Előteľjesztő: Dr. Sĺźra Botond Attila - alpolgóľmester

l'212016.(II.03.) sz. EMBI határozat (11 igen" 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tĺ)rtént a szavazás)

Az Embeľi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglfugyaIását.

Felelős: polgármester
HaÍźridő: 20I 6. február 4.

Napirend II/2. pontja: Javaslat bĺzottsági tag cseréjére
(írásb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgármesteľ

Zentai oszkáľ
2.2-es napirend vitáját megnyitja. Megadja a szőt Camaľa-Bereczki Feľenc Miklós
képviselőnek.

Camaľa-Bereczkĺ Feľenc Mĺk|ós
Nem vitatva, hogy mindenkinek meg vaÍI a joga ahhoz, hogy cseréljen bizottsági tagot, csak
szeretne kérdezni egy-két apróságot A|jegyzo Asszonytól, illetve a cserélni kívant bizottsági
taglőI, hogy erľe most miért került sor. Talán volt cisszeferhetetlenség? Nem, nem volt. Akkor
ha valaki egyik ĺinkoľmányzati cégné| dolgozik az ÍIem ĺjsszefeľhetetlen ezek szerint. Jó,
köszöni szépeĺ, ennyi volt a kérdése.

Zentaioszkár
Adjon szőt vá|aszađásra, vagy lekommuniká|ták? További kéľdés, hozzászőLtls hirínyában
vitźtLezátja.Szavazálsrabocsátjaaza|źhbihatározati javaslatot:
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Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja
megtáľgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. febľuár 4.

a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 13 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a Bizottság ahatźlrozatot elfogadta.

13/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (13 igen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. fębruár 4.

Napiľend II/3. pontja: Javaslat a JólzseÍválľosi onkoľmányzat2016. évi ktiltségvetésľől
szóIó iinko rmányzati rendelet elfo gadására
(írásb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai oszkár
2.3 -as v itáj át me gnyitj a. Me gadj a a szőt Komássy Áko s képvi selőnek.

Komássy Ákos
Egyet elmond a holnapi eseményekből. Továbbra is problémásnak tĄa, de a holnapi
képviselő-testtileti ülésen úgyis részletesebben tátgya|jak a ktiltségvetést. Egy taľtalmi
probléma, amit most fcj.lvet, a CSAo-val kapcsolatos további tévedés, amikoľ mindig
kiszeľvezik a Családok Atmeneti otthona szo|gźt|tatást ahelyett, hogy egy saját intézméĺy
léttehozásának nękilátnának, ami nem terhelné aĺyagiLag rommá az onkormźnyzatot, de ők
mindig megoldjak ezt a problémát kiszervezéssel. Véleménye szeľint a kĺiltségvetésĹik
elenyésző tĺjredékén megvalósítható a Családok Átmeneti otthona Józsefuláľosban, és nagyon
is lenne sztikség rá, đe láthatóan erre nincs tĺlbbségi akarat, és sajnos eń. tu|<rozi ez a
költségvetés is, célszerÍinek tartaná a k<iltségvetés módosítását ebben a kérdésben.

Zentai Oszkáľ
Megadj a a szőt dr. Mészźľ Erika a|jegyzonek.

Dr. Mészár Eľika
A költségvetés tervezésénél fószabáIy az, hogy nem lehet hiánnyal tervezni. Amikor a
költségvetési bekéľőket bekérik, mindenki egy álmot ír le, hogy mit szeretne. Eń. követően
kell egyensúlyossá tenni a költségvetést és azon feladataikat kell ellátni, amit kĺjtelezően előíľ
az onkormányzat, ezt kell elsődlegesen megtervezni. A Családok Atmeneti otthonát jelenleg
egy kiszervezett feladat formájában a jogszabéllyoknak megfelelően ellátjak. Igen, valóban
jobb lenne, ha itt lenne a kerületben, ennek a lehetőségét is vizsgáIják, ďe a jelenlegi
költségvetési számok azt nem tették lęhetővé, ho gy most ezt betew ezzék.
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Zentai oszkár
Megadja a szót dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Lehet, hogy neki is lesz holnap is paľ kérdése. Addig ań. szerctnékérđezni, ami mĺáľ a másik
bizottságon is felmenilt, hogy csĺjkkennek a szocíális kiadások, ez ,,települési támogatás''
címen megy most (részben legalábbis), ennek ahivatkozási alapja a 2015-ös teljesiilés' vagyis
az, hogy alacsonyabb összeg kertilt felhasznźiásľa, hogy bürokratikusan fogalmazzon, csak
hogy eĺmek pont az ellenkezője kellett volna, hogy legyen a következménye, ugyanis az,hogy
kevesebbet használtak fol, az nem azért van, mert kevesebb a rászoruló vagy kevesebb az
igény. Mondja egy hasonlatta|, hogy érthető legyen, hogy mire gondol. Attól még, hogy a
csokit egy magas polcra tesz, arlit nem ér el a gyerek, vagy nagyon nehezen, attő| az nem art'
jelenti' hogy megszíint az igénye a csokira. Ugyanígy van ezzel a keľĺ.ilet lakossága, tehźtt a
szociális váIság az csöppet sem enyhült, és akkor nagyon ťrnoman foga|mazott. Itt az
onkormányzat intézményeinek a mfüĺjdését kellene sokkal inkább felĺilvizsgálni, illetve ami
A|jegyző Asszoný illetve a Hivatalt érinti k<jzvetlenebbül, azokat a ľendeleteket, amelyek
megnehezítik a külcjnbozo támogatásokhoz va|ő hozzáférést. Szóval véleménye szetint az,
hogy ez a teljesülés, miután máľ eleve egy megszorítást tarta|mazott a marcius l-től életbe
lépő szociális csomag, ezek:utźn a teljesülés még ezt is bőven alulmúlja. Ea akkor még
egyszet cisszefoglalja, ez arÍa kellett volna sarkalja a Hivatalt és az egész onkormanyzatot,
hogy egyrészt az intézmények működésén vá|tońasson, másrészt pedig a ľendeleteken. Itt
nem eń.látja, hanem azt,hogy az egyikmegszorítást k<jveti egy másik és ez ebben a szociális
válsághelyzetben véleménye szerint nem elfogadható. Egyelőľe most ennyit szeretett volna
mondani.

Zentai oszkár
Megadj a a szőt dr. Mészźr Erika al1egyzőnek.

Dr. Mészáľ Erika
A jelenleg hatályos ľendeletĺiknek a felülvizsgálata, illetve egy teljesen új rendelet
megalkotása Van folyamatban. Mivel még egyeztetések vannak és ezt nem a mostani Testiilet
elé, hanem valószínűleg a mĺírciusi képviselő-testületi ülésre fogjak beterjeszteni, đe még ez
sem biztos' nem tudja még megmondani mi a vége, ezéft a jelenlegi költségvetési rendeletük
csak a jelenleg hatályos rendeleti számokkal tud dolgozni. Hogyha az t$ rcndeletiik, ami
szĺĺndékaik szerint egy szélesebb kĺiľt fog megszólítani a rászorultak köZĺil, és ez plusz
költségvetési fedezetet fog igényelni, akkor az e|őterjesztéskor, amikoľ majd a rendeletet a
Képviselő-testület tźtr gy a|ja, akkor kezelni fo gj a a kĺlltségvetésfü .

Zentai oszkár
Annyival kiegészítené avá|aszt, hogy ők ezt ahe|yzetet máshogy |átják, mint dr. Erőss Gábor
Képviselő Ur. Itt nem megszorítástőI meg ígazságlalanságĺól, meg a szegények számźnak
ncivękedéséľől van szó, hanem amikor annak idején bevezették ezt a szabáIyozást, akkor pont
ebben a teremben a Polgáľmester Úr a képviselők szźĺnźra e|magyatázta,hogy mi a szüksége
és mi a céIja annak az a|<kot bevezetett rendeletnek, és teľmészetesen nem lesz ennek
költségvetési gátja. Amennyiben sztikséges emelni a szociális forľásokat. akkor azt a
Képviselő-testtilet hajlandó lesz megtenni. Megadja a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Csak az iménti javas|atźnal kapcsolatos kétségeket eloszlatandó (nem kell most ezzel
hosszabban foglalkozni, csak je|zi), hogy esze ágában sem volt a költségvetési egyensúly
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felborítása, de hogy mást ne mondjon, adott esetben például a Tuľay lda Szíĺ.htznak
nyújtandó 45 millióból, a Bókay utca felújítására juÍtatanđő f5 millióból' és a Blaha Lujzatér
felújításával kapcsolatos ötletpályźzatra juttatandó 25 millióból összesen 130 millió Ft
csoportosíthatő át. Ezek mind önként vállalt feladatok, amiből kényelmesen folépül egy
onálló Családok Atmeneti otthona megltÍása szerint, đe ezt csak szóban mondta el, tudja,
hogy ez nem ér javaslatnyit, mert nem született meg írásban. Csak ań' akarta egyértelművé
tenni' hogy esze ágában sincs a költségvetési egyensúly veszélyeztetése és nagyon tiszteli,
becstili a Hivata| és annak pénzugyi részlegének a munkáját, hogy évek óta egyensúlyban
lévő kĺjltségvetéssel gazđáIkođ1k Józsefuáros, csak véleménye szeľint más felújításokat lenne
a kerület érdeke, hogy az onkoľmányzat éwényesítsen a költségvetésben.

Zentai oszkár
Megadja aszőt Kaiser József képviselĺĺnek.

Kaiseľ Jĺízsef
Azért a költségvetés rendben taľtása leginkább a Testület dolga, a Hivatal ań. az igéný íľja
meg, amit ők kérnek. Szóval nem a Hivatal határozza meg a költségvetést, hanem a Testtilet
dönt ľóla, vagyis a TestÍilet aľľól dönt, amire szénđékźtban áll költeni. Véleménye szeĺint a
Családok Atmeneti otthonáról mar hosszú ideje tartanak vitát. Előszöľ is az meg volt
mondva, hogy az igényeket nézík, és hogyha tényleg lenne olyan igény' hogy 10-15-20
családnak Családok Atmeneti otthonát tartanának fenn, akkor esetleg lehetne ľóla szó. De
egy, most kideľĹilt, hogy I-2-3 családnak van igénye, meľt pélđául amikor volt a Magdolna
10-ben anagy cirkusz, hogy a kilakoltatásnálmegpróbá|tak segíteni, kiderült, hogy senkinek
nem kell a segítség, pedig akkor a Családok Atmeneti otthonát is felajĺínlották annak a
családnak, és egyéb más dolgokat is. Az emberek nem nagyon szeľetnek egy olyan közösségi
helyre menni, bármilyen szegények, ahol (ugye a Családok Atmeneti otthona egy csökkentett
komfortú élethelyzet) közös konyhát, közĺjs flirdőszobát, kozös wc-t hasznáInak, és ezt nem
nagyon szeretik az emberek igénybevenni. Mindenesetrę az ellátást ők biĺosítjźtk, még akkoľ
is' ha netán felmerülne, hogy tĺibb családnak kellene e|Iźtás, akkor tĺjbbnek biztosítják, mert
vesznek baľhol helyet, mert azért van tires hely a főviíľos területén. Véleménye szerint amikor
Komássy Ákos Képviselő Úr a Turay Iđa Sziĺthźzat vagy a Blaha Lujza téri otletpá|yźzat és
felújítást mondja, a Turay Ida Színház a középső-Jőzsefvétosnak egy sikere. Felemeli azt a
terĹiletet, aho| az emberek évekkel ezelott még autóval sem mertek menni, most oda fudnak
menni, meľt van egy Turay Ida Színház, vaÍ| egy Kálváľia tér' ami fel van ujítva, és egyéb
szolgá|tatźlsok. Ha egy ilyen létesítmény van Józsefuárosban, akkor elsőrendű érdeke a
Képviselő-testületnek támogatni őket. A Blaha Lujza ténől csak annyit mond, hogy az a
rendezetlenség, ami a Blaha Lujza téren van évtizedek őta, amiőta lebontották a Nemzeti
Szíĺthźzat azőta, eú. meg kell oldani. Napi pľoblémák, éppen tegnap éjjel volt probléma,
bűnözők fenyegettek meg embereket, amit a polgarőrĺlk oldottak meg éjszaka. Ha nem
rendezik azt a teret (mint ahogy az összes józsefuárosi teret renđezték, és csökkent is a
bűnözés ezźtltal), akkoľ fenĺrtaľtjak aŹ. abílnugyihe|yzetet, ami a Blaha Lujza téľen van, nem
csökkentik. Ugyhogy ez a szokásos demagóg szöveg, ami mindig csodálkozásra készteti, meľt
amikor Komássy Képviselő Urék voltak hatalmon, akkor mindenféle szociális juttatást

Iefaraglak. A szociális kiadásokľól még annyit' aki úlszorult, és tényleg rźszorult, az
megkapta a Csa|ádttlmogatási lrodától, a CsaládsegítőtőI a szociális juttatást, és meg fogja
ezuÍán is kapni. Ahogy az .Elnök Ur mondta, és o is ezt mondja, ha netán túlterjeszkedne az
igény a költségvetési számokon, akkor hozzáađnak péĺlzt, đe azért ne ľakjanak mfu 450
míIliót be megint be keretként, csak azért, hogy elmondhassák, hogy mekkora keretet raktak
bele, hanem inkább rakjanak bele egy ľeális számot, és hogyha lárj?k ań, hogy növekszik,
akkor rakjanak hozzá még pénń.. Másodszor nem tudja, mirol beszél Komássy Akos

...
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Képviselő Ur. Szociális vészhelyzetrő|? Kérdezi, hogy nem jár a Képviselő Ur Budapesten?
Itt a VIII. kerületben majdnem 50%-kaI csökkent a munkanélküliség, majdnem ezet va|ahány
száz munkanélkiili volt és most már 800 alatt van. Hogyha azza|jörnek, hogy kozmunkások,
kĺjzmunkás 70-80 van, ami aú" je|enti, hogy 500-600-700 ember a versenyszfétźlban ta|á|ta
meg a helyét. Nyilván, aki dolgoz1k, az valamilyen szintet megugľik, és ő nem tud beleferni
olyan szociális juttatásokba, ami azoknak van, akik nem dolgoznak, és valamilyen segítséget
kérnek, ez 600-700 embeľ minimum. Úgyhogy a szociális vészhe|yzetről inkább azt szeretné
mondani, hogy az embereknek úgy kell segíteni, és úgy igyekszenek segíteni, hogy minél
előbb állásba keľtiljenek, vagy hogyha nincsenek állásban, akkor mérjék fel a valós
sztikségleteiket, és ezaZ új szociális rendelet pontosan arraleszjó, hogy az embęľeknek a
valós szükségleteit mérjék fel, és ezeket a valós sztikségleteket támogatják meg aĺryag1lag,
vagy valamilyen más eszkozzel.Ugy gazđá|kodnak az ađőťtzetokpénzéból, hogyha azokat az
embereket, akiket támogatnak' nem csak úgy támogatjźk, hogy nem segítik őket a
továbblépéshez, hanem úgy támogatják őket, hogy kozben felvtzo|jźk a továbblépés
lehetséges iĺjait, mődozatait, és ez a legfontosabb. A szociális felfogásukbaÍL nem az a
legfontosabb, hogy valakinek pér'zt adjanak, és aúáĺ elfelejtik, meľt kĺirülbeltil ez volt a
gyakorlat régen. Valakinek pénń adnak, eszk<jzĺjket adnak, és igyekeznek valamilyen módot
találni arta, hogy saját magának is fontos legyen, mert az önfontosság tuđata az a
legfontosabb érték az ęmbętben (mint szociológus tudja jól), és eztprőbá|ják növelni.

Zentai oszkáľ
Kösztjni ahozzászőlást. Legyenek szívesek a képviselők ezeket a csengőhangokat figyelembe
venni, ez elvileg ahozzészőlás végét jelzi.}idegađjaaszőt Santha Péterné alpolgármesteľnek.

Sántha Péterné
Hamfu Komássy Ákos Képviselő Úr az önként valla|tfeladatok kĺizül ezta3 tételtkiragadta,
és Kaiser Képviselő Ur 2-ve1 kapcsolatbanvźiaszolt, akkor szeretné a Bókay utca felújítását,
nem megvédeni, hanem mindenkit tájékońatni arľő|, hogy ez életbe vágő, és mar nagyon
régen időszerű, hiszen tudják, hogy a mentők az inkubátoros csęcsemőkkel ezen az
utszakaszon tudjak megktizelíteni az l-es sziímú Gyeľmekklinikát. Valahányszor a SoTÉ-n
van tinnepségen, az |-es szźnrÍl Gyermekklinika akruźtlis igazgatója mindig megemlíti,
úgyhogy évek óta szivigye, boldog, hogy most sor kertil rá.

Zentai oszkár
Teljes mértékben egyetért Alpolgármester Asszonnyal. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor
képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Kaiser képviselőtársĺának volt egy olyan mondata, amire mźr azt hitte, hogy egyet fognak
érteni, de végül nęm azza| a szőval fejeńe be, amire szźtmított, hogy nem csak pénzbeli
támogatás kell, hanem, és akkoľ elkezdett az önfontosság fuđataľól beszélni , azt hitte, hogy
azt monđja, hogy más típusú támogatásra, képletesen szólva' hogy kézen fogják és segítsék
óket. Ez akézenfogás, minthogyha hiĺĺnyozna az <lnkormányzati intézmények ľészéľől' illetve
nem hiányzik, đe nem elég a|thoz képest, hogy mennyi a rászoruló. Több százmi||iós
Iakbéthttralék van például, hogyha an. feltéte|ezlk, hogy mindenki önhibáiából került
adósságcsapdába, akkor lehet tovább csökkentení a szociéiis kiadásokat. De ha nem ęń.
feltételezik, és feltéte|ezi, hogy nem ezt feltételezik, reméli, hogy így van, akkor viszont
ezeket a fe|szabaduló forrásokat például lehetne a |akbértźmogatási vagy hźtralékkezelési
program, adósságkezelési program forrásainak bővítésére fordítani' hogy csak egyetlen példát
említsen, ami mindenkinek az érđeke, nem csak az adősnak, a forrás bővítéséľe. Ha egyszer
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tobb százmilliós tartozás van (és szintén elhangzott máľ Polgármester Ur részérol az
<jľvendetes bejelentés, hogy mostantól még gondosabban megvizsgálnak minden egyes esetet,
és a kilakoltatásokkal még inkább óvatosabban fognak bánnĐ, akkor pláne inđokolt az,hogy
megeIőzzék k<jzösen azokat a helyzeteket, amik végüI akáľ kilakoltatással is végződhetnek.
De ez tényleg csak egy példa a sok kozül, tehát kézen kell fogni az embeľeket, és segíteni kell
őket, tt!ékońatni kell őket megfelelő, kijzérthető formában' akttr a szociális lakbćr
igénybevételének a lehetőségéľől, hogy egy másik péIdát említsen. Sok-sok olyan példa van,
sok-sok olyan szo|gá|tatást nýjt az onkormányzat nagyon helyesen, amelyeknek a minőségét
javítani lehetne, és hogyha j avítaĺák ezeknek a szo|gá|tatásoknak a minőségét, akkoľ az plusz
fonásigényt is generálna, de mindenkinek az orométe, mert rászoruló családokon segítettek,
és enyhül ez a szociźllis feszültség. Még egy dolgot szeretne kérdezni, amit Aljegyző Asszony
vźiaszo|t neki első körben, hogy hogy készül egy módosítás' Akkor ezt mát híába kéľi, hogy
jó lett volna, ha ezek egyszerľe jönnek be, mert ez így csak egy ígéľvény, másľészt, ha tényleg
ez a szźnđék, amit mondott, akkor miért ne teweznék bele máľ most a költségvetésbe ań. a
plusz forrásigényt. Harmadrészt, hogy hogyan lehet majđ plusz forrásokat felszabaditani, ha
egyszer csökken a tartaIék. Igaz, hogy tavaly azt kifogásolta, hogy tul nagy a tartalék, idén
viszont csökkent, tehát kisebb az év kĺjzbeni mozgástér. Végül, ez kicsit más, nem ért egyet
azza| a gyakor|attal, hogy folyamatosan cscikken az önkormtnyzati fulajdonban lévő lakások
vagy ingatlanok, üzlethelyiségek száma. Apránként, de adogatja az onkoľmányzat, nyilván
adott esetben ez indokolt is lehet, đe áItalźlban' mint elwel nem ért egyet, inkább felújítani
kellene, stb., vagy akár bér|eti helyzetet ferrntaľtani, semmint eladni. Es itt ís, az uj
költségvetésben is viszonylag jelentős tételvan ingatlaneladásokból. Éľti, hogy ebbőlakarnak
fejleszteni, de jó lerrne' ha fejlesztésre más foľrásokat találnanak. Egyébként is fejlesztésľe
nagyságrenddel tobb pénzre volna sztikség' több 10 milliaľdos, gyakoľlatilag azonrn|i
beavatkozásľa volna sztikség, hogy ne dőljenek össze a házak Józsefuaľosban, hovatovább.
Kellene alctívan páIyźzn| és nem eladogatni apranként azingat|anvagyont.

A Bizottság l,étszáma - Komássy Ákos távozósávąl _ I2 főre változott.

Zentai oszkár
A végéről kezdve, Józsefuaros Budapest' de lehet, hogy az egész or.szźą legsikeresebben
pá|yáző vaľosa. Egyá|ta|án nem érti, hogy dr. Erőss Gáboľ Képviselő Ur mit szeretne rajtuk
szźlmonkémi, soha senki ennyi pénzt nem hozott Józsefuaľosba, mint a mostani varosvezetés,
sőt lehet, hogy még ennél is jóval több töľtént. Az ígaz, hogy sziikség van további forľásokľa
és fejlesztésekre, de higgye el, hogy aváĺosvezetés ezen van. Egy ktiltségvetés vitája mindig
alkalmat nyÚjt az ideológiák vitájára is, csak véleménye szerint ez nagyon messze vezet, és a
Képviselő Ur által elmondottakbő| számára az đerÚ,| ki, hogy nagyon kevés konszenzusos
pontot tudnak taltirĺ, hiszen más a világnézetfü. Nem tudja, hogy ezekbe mennyire érdęmes
most külön-külcjn belemenni, de mivel megszólította Aljegyző Asszoný, ezétt megadja aszőt
neki válaszadásra.

Dľ. Mészáľ Erika
A kciltségvetést mindig a jelenleg hatályos jogszabályok alapján tudják tewezni. Az tlj
szociális rendelet, mint ahogy mondta, még teľv, az ott lefektetett elveket nem tudjak még
figyelembe venni, adđig nem tervezhetnek vele, amíg a Képviselő-testtilet el nem fogađta.
Hogy hogy lesz eľre fedezet, eń.kérdeztemég Képviselo Uľ, a tervek alapjan a marciusi-
áprilisi képviselő-testületi iilésre viszik be az előterjesztést, a jelenlegi költségvetési
rendeletük egész évre tervezi az önkormźnyzati segélyfonást, tehát ebből a segély<isszegbo|
biztos, hogy el tudnak indulni, és utána, mint Képviselő Ur is tudja, a péĺumaradványnál
azokat a feladatokat lehet pótolni, azokat lehet növelni, amik iđáig atervezéskoľ elmaľadtak.



Zentai Oszkár
Me gadj a a szőt Camara-B e r eczki Ferenc Mikló s képviselőnek.

Camara-Beľeczki Feľenc Mik|ós
A vita kapcsán felmerĹilt berľre pár gondolat, Aljegyző Asszoĺyé és a Hivatal munkatársaié
minden tisztelete, dę azt mondani, hogy nincs keľet Családok Atmeneti otthonaľa, az szetinte
nem fedi a valóságot. Emlékszik arua, hogy egy éwel ezelőtt ugyanitt iilt' és ugyarĺazt kérte,
hogy jövőľe legyen benne a költségvetésben, és most itt ülnek, és megint nincs benne.
Szeľinte mindenľe varl pénz, csak szándék kérdése, ęz az utóbbi évek tapaszta|ata,legalábbis
rész&o|. Hamarosan jĺin egy előterjesĺés, amiben 10 millió Ft-ot fognak valószínűleg adni
szoborállítás, illetve szobor elvitelre, érti ő, de mindenre van pénz, de ez az ő tapasztalata,
mondják ań.ha ez nincs így. Kaiser Képviselő Umak azt szeretné mondani, hogy azt źr|Iítani,
hogy nincs szociális krízis Magyarországon, vagy en bloc ebben a kerületben, az az igazi
demagógia, Képviselo Ur. Mint a Magdolna-negyedben regnáló képviselő, azért b|e többre
szćmitott.

Zentai oszkár
Értékelése szerint személyeskedés kategória volt, nem tudja, hogy ez így van-e, de avá|asz
lehetőségét személyes érintettség miatt megadja Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Nem szeretnehozzźsző|ni a Camara-BereczkiÚthoz, meľt szerinte nem sok éľtelme van. De
hogyha megnézik a mostani gazdasági adatokat, a szegénységi adatokat Magyarországon,
amely 2013 őta csĺjkkenő szegénységet mutat, mindenféle vizsgtiat alapjtn, nem arról van
szó, hogy a kormány által külön felállított vizsgáIati módszerekkel, hanem mindenféle
vizsgálat a|apján, az aztjelenti, hogy cscĺkken a szegények szźtma. A szociális kľízishelyzet
2008-ban volt, ha jól emlékszik, amikor Camara-Bereczki Ferenc Miklós Képviselő Urék
r9wáLő kormánya hazavágla az egész gazdaságot, de 2002 óta folyamatosan (dr. Erőss Gábor
Ur jól mutogat, pontosan róluk van szó). Ha Erőss Uľ gondolatmenetét nézik, akkor nem
sokkal tér e| ez a gondolatmenet a 2002 és 2010 kijlzłjltt regnáló kormány gondolatmenetétől, a
gyep|őt dobjak a lovak kozé, aztén menjen minden a maga tftjźľ;.. A Kormany és az
onkoľmányzat megtette azokat a lépéseket, amellyel segíteni |ehet az embereket, főleg
munkával. Az,hogy aszegény embereket nem segítené az onkormáĺyzateljuttatni külĺjnbĺjző
szociális helyzetrĺeket' kiilönboző helyekľe, ez nem igu, Erőss Ur. Mert van a
Családtámogatási lrodájuk, vaÍL a Családsegítő Kcĺzpont, ezek egymással kapcsolatban
vannak, és ugyanigy kapcsolatban vannak a Jőzsefvźlrosi Gazdálkodási Központtal, és
segítenek az embereknek, bármilyen problémájuk van. Tuđja, mert beszélveltik nap mint nap,
és a hivatali ügyintézők is ezt csinálják bent, hogy az igyintézők nap mint nap az embereket
tájékoztatják a lehetőségeikľől, mindenfele lehetőségről, sokszor olyanľól is, ami ań. gondo|ja,
hogy lehet, hogy nem is az ő kategőriájuk. Az a|ényeg, hogy teljes köni tájékoztatást kapnak,
anrĺyita, hogy ha (ő például a Családtámogatási Irodát és a Családsegítőt ismeri jobban) úgy
Iátják, hogy nagyon fontos és gyors megoldás kell, akkor ezek az ugyintézők felhívják
egymást, egymáshoz garđírozzźtk az ügyfeleket. Amikor Erőss Ur azt mondja, hogy ez nincs
ffieg, akkor fulajdonképpen ezeket a nagyon jól do|goző, hivatásszeriĺen emberekkel
foglalkozó embeľek munkáját degradźija le. Mély tisztelettel van ezek irźnt a đolgozók iľĺánt,

akik mint a Családsegítőben, mint a Csaláđtámogatási Irodában vagy a Hivatalban dolgoznak
az emberekéľt. A tisztelet haĺgsźn lehet ľóluk beszélni, mert azért lássák be, ezért a
munkateljesítményért, amit ők végeznek, a versenypiacon sokkal tĺibbet kapnának, legyenek
őszinték. A másik az, hogy mondja ań., hogy tobb százmilliós lakbértartozás van, elmondja
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Erőss Urnak, amikor képviselők lettek 2006-ban,3 milliárdos lakbértartozás volt, és azért
nem lehetett 3 milliáľdot írni, mert 2 milliárd a maximum, a tobbit mindig le kellett íľni.
Ehlhęz képest a tobb százmllliő egy kis javulás, nem is kevés. Főleg azért,mert pontosan a
regná|ő onkormányzati vezetés volt az, aki bevezette a szociális lakbér azon típusait, amely
segit az embereknek, abban, hogy ki tudják ťlzetni a lakbértiket. Szóval, amikor olyanokat
mondanak és nyilván ideológiailag, hogy nagy durranás legyen, akkor próbáljanak a tények és
htĺtér mcigé ĺézĺ| próbálják meg megtalźúni azokat az igyintézoket, azokat a vezetóket a
Hivatalban, akik segítenének nekik, hogy tájékozőđjanak, hogy mi történik aHivata|ban. Az
az érzése, mint hogyha nem is itt lennének ebben a kerületbe\ vagy ebben az országbarl,
teljesen másról beszélnek, mint a valós élet, próbáljanak az é|ethez, ami in van valamilyen
módon ragaszkodni, és ezekből induljanak ki, meľt külĺjnben, ahogy az Elnök Ur mondja,
nem értenek szót. Mert ők egy valós helyzetből indulnak ki, Eľőss Urék pedig egy elképzelt
helyzetet próbálnak ráerőltetni a táľsadalomĺa, volt már egy pátszor ebben kísérletük, és nem
sikeľült, há|a az Istennek.

Zentai oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Csak röviden, úgyis nęhéz ebben a he|yzetben Kaiser képviselő taľsával vitába szźi|ni.
Természetesen csak Kaiser Úr akarta félreéľteni, amit mondott, sző sincs arról, hogy bárkinek
a munkáját bírćllta volna, struktuľális problémákľa hívta fel a figyelmet, hogy Van egy
kereslet, szociális támogatás, nem csak pénzbeli, hanem szolgźitatás iľánti jelentős igény,
amely a költségvetésből kiolvasható módon nem talál rá, vagy nem talál rá kellő mértékben a
kíná'|atra. Tehát amit mondoff', az végig, és kĺjvetkezetesen az volt, hogy a ľendeleteket,
valamint azintézményľendszeľt kellene feliilvizsgálni és megváItońatru, szó nincs arľól, hogy
aZ egyes intézőknek vagy baĺkinek a munkáját bírá|ta volna. Ami tény, azviszont tény, hogy
igenis drasztikusan csökkent tavaly is, és idén' legalábbis aszerint, amit itt |tńnak, a tervezet
szerint, tovább fog csökkenni azon szociális kiadásoknak a volumene, amelyek igenis
sztikségesek és ennél nagyobb méľtékben volnĺínak szükségesek. Aľra kéri Kaiser
képviselőtaĺsát, aki olyan jól ismeri a valóságot, mint senki más, hogy segítsę ezt a refoľmot,
és segítsen megtalálni a kereslet-kínźiat egyensúlyát' olyan értelemben hogy a szociális
rászorulók hozzájussarlak minden pénzbeli és szolgáltatásbeli támogatáshoz, ami megilleti
őket. Segítsę ęzt a ľeformmunkźú, mert véleménye szerint azt Képviselő Úr nem gondolja,
hogy ne volna erre igény. Az á|ta|ános jellegű megsegyzésére, de ez máĺ csak egy zárő
mondat, azt monđaná, hogy Magyarország volt az egyet|en, a Földcĺn, az egyet|en olyan
otszág, amely a 2008-2009-es globális válság kĺizepette, amiben mindenhol lelassult a
gazdaság (Lengyelországot kivéve) és recesszióba forđult, az egész világon, az egyet|en
ország a Fĺlldĺin, ahol cscjkkentették a szociális kiadásokat' az oľban-kormany a\atÍ..

Mindenütt válság volt, mindenütt méľsék]ődött vagy recesszióba fordult, és ez az ország volt
az egyetlen a Fĺjldĺjn, ahol cscjkkentették a szociális kiadásokat. Még az ingat|an-eladásokĺa
szeľetne egy ľövid vá|asń. kapni.

Zentai Oszkár
A felmerült ingatlanokkal kapcsolatos kérdésre megadja a szőt Kovács ottónak, a
J ózs e fu aro s i Gazdálko dási Közp ont Zrt. v agy ongazdál ko dás i ígazgatőj źnak,

Kovács ottó
Rövid vá|aszokat tud adni, a kerület ingatlanállomttĺya még mindig közel 5000 lakásból,
4700-4800 lakásból áll, amelynek közel a fele komfot nélküli vagy szükséglakás, vagy
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felkomfortos lakás, és olyan 1600 helyiségből á,||. Ezeĺ^kívül, van 160 önkormćnyzati
éptiletük, és 820 olyan társasház, amelyben az onkormányzat tulajdonnal rendelkezik' Az
1600 helyiségüknek a fele, de lehet, hogy nagyobb aránya pincei vagy udvari pincei
elhelyezkedésű ingatlan. Továbbá alagsoľi ingatlanokkal is rendelkeznek, ezekaz ingatlanok
teljes egészében kihasználhatatlanok. Az éľtékesité,s azon esetekben tĺiľténik meg, ahol a
komfortnélküli, felkomfortos vagy sztikséglakások kerülnek elsosorban ĺíľverésre, illetve
béľlői kezdeményezéste ttjrténik értékesítés. Ez akezđeményezés abér|ó torvény ađta joga,
amerľryiben a kérvényt benyujtjak, a Bizottság meghozhatja ań, a dtjntését, hogy az
értékbecslő által elfogadott áron a pozítív vagy akár negatív döntést is meghozhassa. Egyéb
éĺtékesítések, amik a nagyobb léptéket jelentik a költségvetésben, azok egy-egy terck, és az
eIlhez kapcsolódó pľojektértékesítésről szóInak. Az összesített ingatlanállomanya a kertilętnek
még mindig irtózatosan magas' tehélt ahhoz képest, ilyen múszaki állapotban lévő
ingatlanállomárrnyal, amivel rendelkeznek, ez nagyon magas. Ugyanakkor van fek is a
rendszerben, hiszen azok az épületek, amelyek projektek keretében újultak meg' vagy
pá|yázati pénzekből újultak meg, ott áItaltĺban egy 10 vagy azt meghaladó elidegenítési
tilalom is egyúttal kijelölésre kerĹil.

Zentai Oszkáľ
Yitát|ezár ja,szavazásrabocsátjaaza|ábbíhattlrozati javaslatot:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
meglárgyalásźú, a rendelet tervezet és a hataľozat e|fogadását.

Felelős: polgármester
Hatariđo : 20 I 6. február 4.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem, 2artőzkodással a Bizottságazalábbihatźrozatotelfogadta.

1412016.(II.03.) sz. EMBI határozat (9 igen. 1 nem szavazattal' 2 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgyalását, arendelet tęrvezet és a határozat eLfogadását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. február 4.

Napiľend IIl4. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Onkormányzat20t5. évi kiiltségvetéséľőI
sző|ő 6 l 2015. (II. 20.) tinko ľmźny zati rendelet módo s ítás á ra
(ír ásbeli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté -polgármester

Zentai oszkár
2.4-es napirend vitájat megnyitja, kéľdések, hozzásző|ások hiányábanvitát|ezárja, szavazásra
bocsátj a az a|ábbi határ o zati j avaslatot :

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesĺés
me g!fu gy alás át, a rend elet terv ezet e l fo gadás át.
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Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. február 4.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy 9 igen, 1 nem,2hrtőzkođással aBizottság azalthbihatátozatotelfogadta.

15/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (9 igen. 1 nem szavazattal,2 tartózkodás me|lett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő.testületnek az előterjesztés
me glár gy alásźń, a ľendel et terv ezet el fo gadás át.

Felelős: polgármester
ljatőĺiđŕl : 20I 6. február 4.

Napirend IIl5. pontja: Javaslat Smaľt City Munkacsoport |étrehozásálval kapcsolatos
döntés ek meghozata|ár a
(ír ós b e l i e l őt erj e s zt é s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai Oszkáľ
2.5-ös napirend vitźi1át megnyitja. Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Nagyon jó, trendi javaslat, meglátjĺák mi lesz belőle. Az viszont fęlvet kéľđéseket, hogy ilyen
esetlegesen hoz létre bizottságokat Munkacsoport néven most az onkormanyzat. Ez már a
második ilyen, ahol a többség által kijelcilt képviselők plusz jövedelemĺe tehetnek szeľt. Van
egy olyan struktúra, amely ha a két bizottságos Struktúrát LátjtLk' nem igazźn megfelelő,
különcjsen |átva a VPB munkáját, akik plane tulterheltek. Most ęIthez képest tulajdonképpen
volna igény további bizottságokĺa, de nem ana,hogy önkényesen egy-egy területet kiragadva,
és a Fidesztcibbség által kijelöIt ellenzéki képviselőknek egy p\usz jźrađékot biztosítva
folyjon ez a folyarlat. Van elvi kifogása ezzeI szemben, a gyakorlati kéľdése az,hogy ismét a
holnapi naphuzzél< elő a nyuszit a kalapból' vagy esetleg tźljékońatjtk őket anő|, hogy kik a
Bizottság áItaI a Munkacsopoľt tagságľa jelölt képviselők,tehttt hogy ki |esz az, akit a Fidesz-
többség arĺa mé|tőnak talláI, hogy tag|a legyen ennek a havi 150 ezer Ft-os plusz
j tivedelemm e| j át ő bizottságnak.

Zentai oszkáľ
Engedjék meg, hogy ő vá|aszo|jon az elhangzottakľa. Akkor is tagja volt a Képviselő-
testületnek' amikor itt 10 bizottsźry mfücjdött. A legtĺlbb bizottságnak nem volt olyan
hordeľejrĺ, folyamatos fe|adata, mint a mostani 2 bízottságnak. A saját tapaszta|atai a|apjén
logikusnak látja ezt abizottsźąi felosztást. A Munkacsoportok viszont kifejezetten egy-egy
konkrét feladat megoldásara jönnek |éte, épp ezért a Munkacsopoľtos rendszeľt is
hatékonynak látja, jóval hatékonyabbnak, mint hogyha a Képviselő-testület újabb
bizottságokat hozna Iétre. Ez egy régi pont, amin Erőss Ur állandóan lovagol' hogy kik
hozzák itt a dc;ntéseket, miért a fideszes képviselők többsége, azért, mert a vźllasńások során
ez igy alakult. Ők nem tehetik meg, hogy a más pártokban lévő emberek hozztk meg a
döntéseket, meľt nincsenek annyian, ez most így mrĺködik, és ebben semmi visszaélés nincs.
Azért vannak itt, hogy dĺjntéseket hozzanak, nekik ez a fe|adatuk, akkor |átjzk el jól a
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feladatukat, hogyha meghozzttk a szükséges dĺjntéseket. A Munkacsoport tagsaira holnap a
Képviselő-testület ülésén tesznek majd javaslatot, természetesen egy Munkacsoport tagságra
szóló felkéľést el is lehet fogadni, meg vissza is lehet utasítani, onnantól kezdve a jelölt
képviselő felelőssége, hogy hogyan és milyen módon vesz részt a munkában. Megadja a szőt
Simon Gyorgy képviselőnek.

A Bizottság létszdma - Kis KornéIia távozásávąl - 1I főre változott.

Simon Gyłiľgy
Azértkért szőlmert ez az előterjesztés annak a következménye, hogy 1 éwel eze|őtt volt egy
előterjesztése, a Digitális Munkacsopoľt. Rengeteg eLőkészító munkát végeztek ebben a
csopoľtban, ami gyakorlatilag ugyanaÍTól szól, mint most. AZt sérelmezi, hogy volt ez a
Munkacsoport, és amikor megkapta az e|őterjesztést, akkor éľtesült aľról, hogy annak a
Munkacsoportnak a fe|ađattú. átveszi ez a Munkacsoport. oľtilt volna, ha ermek az
előterjesztésnek a szĺivegezésében ľészt vehet, vagy ha keletkezik egy ilyen, öľült volna, ha
valaki felhívja telefonon. Véleménye szerint nagy ktilönbség nincs a két Munkacsoport
kĺizött, a Digitális Józsefuaľos Munkacsoportnak az alappil|ére a digitális írástudatlanság
cscjkkentése, és arra épĹilt volna, egyéb okos váľos szo|gáItatások bővülése, hogy egy új
réteget bevonjanak az információs társadalom világźtba, mert enélkĺil ma máĺ nem tudnak
Iétezní az embeľek. Két dolognak öľĹilne a holnapi napon' egyik az, hogyha továbbra is ez
maľadna az a|appi||ér' hogy ĺirül, hogy ilyen jól műkĺidő szociális rendszeľük van, de azért ań.
is nagyon fontosnak tĄa, és egy klasszikus idézette| folytatná, hogy ,,az eszkimónak nem
elég halat adni, hanem meg kell tanitari haIászni,,. Véleménye szeľint az információs világba
valő bevezetéssel megtanítjĺík az eszkímőt ha|ásztĺ' legalábbis a munkaeľopiacon állást
keresőket megtanítják állást keresni, mert ma maľ csak intemeten lehet. Megtiszteltetésnek
venné, ha továbbrais végezné ezt a munkát, ellentétben Erőss Képviselő Uľral, ez egy nagyon
fontos felađata, hogy egy okos és fenntartható teleptiléssé épĹiljön Józsefuaĺos és mintaéľtékű
legyen.

Zentai oszkár
Józsefuaľos komolyan veszi eń. a feladatot' kösztjni a hozzászőlást. Megadj a a szőt dľ. Eľőss
Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Aú' szeretné továbbra is fiľtatni, hogy mi az oka annak, hogy ha maľ az e|őteqesztést a
Bízottság tárgya|ja, mint hatásköre szeľint illetékes Bizottság, akkor titkoljak ań", hogy kire
fogiák javaslatot tenni, illetve azért van a bizottsági ülés, hogy megbeszéljék az
előterjesztéseket, és már előkészífue kertiljön a Testület elé, és ennek értelemszerííenrésze az,
hogy kik azok a személyek, akik ezt a bizottságot alkotni fogjak. Ez az egyik, de ez inkább
csak kĺiltői kéľdés, inkább ne is válaszo|jonrá, vagy vźiaszo|hat, de már tudja előre aváIaszt,
hogy majd holnap megtudják. A másik dolog, amit monđani szeretett volna, most elfelejtette,
ta|źnmajd eszébe jut.

Zentai oszkáľ
Nem hiszi, hogy olyan hosszú lesz ez a vita. A Munkacsoport tagtraira Erőss Úr is javaslatot
tehet. Ha esetleg vannak olyan képviselők a fejében, akik jól tudnlának ebben a
Munkacsopoľtban dolgozni, akkor valóban, ez abizottsági ülés lehetőséget biztosít arua,hogy
itt kipontozott helyeket megtöltsenek, bár a dĺjntés a Képviselő-testület kezében van, de
nyilván a Bizottság is tehet a Képviselő-testiilet felé egy egységes, kollektív javaslatot.
Me gadj a a szőt Camar a-B er ecz|<l F erenc Mikl ó s képvi se l őnek.

f7



Camaľa-Beľeczki Ferenc Miklĺis
Inkább szakmai szempontból vizsgálná meg a kérdést. A Munkacsoport feladata lenne
ktilönösen Józsefuáros arlyagiheIyzetéĺek vizsgźiata, integľált váľosok szemszögéből és itt a
felsorolás. Ha jól sejti, akkor egy olyan képviselőkből ál1ó 3 fős Munkacsoportot kívánrrak
lćtľchozni, amiben ugyanúgy a Hivatal munkatarsai fognak dolgozni, dc ott fog Ĺilni 3
képviselő és majd bólogatnak, igen, eZ nagyonjó. Ebből a*.|źtja, hogy ugyanúgy a Rév fog
dolgozni, aFőépitészi lroda, és a hasonló szakembeľek, és majd beviszik ide a Munkacsoport
elé a javaslatokat, ők meg majd ľábólintanak. Ezértbizottságot létrehozni szerinte fülösleges.
Mintha nem is itt lenne, igen Képviselő Úr, mintha 20 éve nęm is itt élne a kerületben.

Zentai Oszkár
Nem tudja, hogy eľre mi a helyes vá|asz, vagy kell-e egyáIta|án reagálni. Nem ártana?
A|jegyzo Asszony, mi a véleménye egy ilyen Munkacsoportról, hogy ott hogy bólogatnak a
képviselők? Megadja aszőt dľ. Mészar Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Eľĺka
A Munkacsoportnak a fe|adata egy-egy speciális területnek a megvitatása. Két
Munkacsopoľtról döntĺjtt idáig a Képviselő-testület, ezt ismerik. Magának a Rév-nek illetve a
Hivatalnak afe|adata a Munkacsopoľt munkájáĺak a segítése, nemaz) hogy a Munkacsoport
helyett hozzameg a döntéseket, vagy a Munkacsopoľt helyett đolgozzon, ugyanúgy működik,
mint a bizottsági és képviselő-testületi ülések esetében is. Az előterjesztések előkészítése a
Hivatal dolga, amiben a képviselők is részt vesznek, illetve a döntéseket maľ a Bizottság
ílletve a Testiilet hozzameg. Ugyanígy fog műkĺjdni a Munkacsopoľt is' és ugyanígy múködik
a Tarsasházi Munkacsoport is.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Egyrészt eszébe jutott, arrit az előbb akart mondani, elég egyszeru dolog. Attól, hogy
onĺjknek van tobbsége, attő| még konzultálhatnak, és párbeszédet folyathatnak az eIIenzé|<l

képviselőkkel is. Egyszerkétszer ez meglörtént öľvendetes módon, úgyhogy akar ilyen
esetekben is megtörténhetne. A másik, még amit javasolna, de nem akarja nagyon e|hívní az
időt, ha mát ezt a szemé|yjavaslatot, végülis egy jelentkezőjuk máĺ van, aki mĺáľ dolgozott a
témźn és kompetens, viszont érdekes lenne meghatározni akkoľ azokat a kompetenciákat,
amikęt elviĺrnak, akkoľ, hogyha nem személyekben gondolkodnak, hanem feladatban, hogy
mik azok a kompetenciák, amiket elvámak a Munkacsoport jcivendő tagiaitól.

Zentzi Oszkár
Esetleg konkĺét javaslata eľľe van? Megađja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Hát ez egy elég komplex feladat, nyilvan nem csak informatikai, és okos telefonozási és ilyen
kompetenciétkľa van szfüség, hanem jó esetben egy okos város, okos k<irnyezet, okos
gaz-daság, ez mindent lefed lényegében. Igen, javaslata, hogy egy okos ember legyen.
Mindenesetre egy olyan valaki, aki nem csak ezt a szuk technikai részét ismeri, de az fontos,
hogy ismerje, hanem ezekben atágabb összefüggésekben is tud gondolkodni.
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Zentai Oszkár
Esetleg egy Munkacsoportot létrehozhatnának a Munkacsoport tagjainak kiváIasztására,
szempontrendszerének összeállítására. Véleménye szerint erľryire nem kelltúldimenzionálni a
dolgot, de nyilvánva|őan arľa alkalmas embeľeket fog majd a Képviselő-testtilet megszavazĺi.
Megadja a szőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiseľ József
Nem válaszo|ĺa, de azért van létrehozva a Munkacsoport, hogy kijelölje a kompetencitkat.
Az a kompetenciájuk, hogy egy Munkacsopoľtot hozzanak létre, hogy kijelolj<in
kompetenciákat, ezek mentén đolgozzon, javaslatot tegyen a testiileti ülésnek és a
Bizottságnak, hogy ezeket a javasolt fejlesztéseket, és bármilyen munkákat pénzben is meg
máshogy is támogassźlk' Ez a Munkacsoport lényege, amelyben nem bólogató emberek
vannak, mint ahogy mondja az egyik bizottsági tagtarsuk, hanem pontosan olyan emberek
vannak, akik meghatározzák a munkáját azoknak az embereknek, mint például a Rév8-nak,
meg a Hivatalnak , meghatátozzák a munkáját , abba az irźnyba teľelik a munkáját , arlit ez a
Munkacsoport vagy a Bizottság akar. Látni kellene a munkáját egész szervesen egy
onkormanyzatnak és egy hivatali strukturanak. Elég nehéz, de elég egyszeÍ, hogyha utźna
néznek.

Zentai oszkáľ
Yitátlezźrja,szavazásrabocsátjaaza|tlbbihatározati javaslatot:

Az Emberi Erőfoľľás Bizottsás.
megÍárgyalásźú..

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. fębruár 4.

javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 9 igeĺ,0 nem, 2 tartőzkodással a Bizottság az alźlbbihatźrozatot fogadta
el:

16/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen" 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottsás
meglárgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
}Jatźridő : 20I 6. februrĺr 4.

javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés

Napirend IIi6. pontja: Javaslat szoboľ, emléktábla elhelyezéséľe
(ír ás b el i e l őt erj e s zté s)
Előteri e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

Zentai Oszkáľ
2.6-os napirend vitáját megnyitja. Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.
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Dr. Eľőss Gáboľ
Felmerül a Mindszenty-szoboľ kapcsán, hogy miért csak úgy lehet emlékezetpolitikát
folytatni, hogy közben eltĺjrölnek valami mást. Annak a szobornak az alkotőja a szemben lévő
htzban élt, és alkotott, most ań. mondják, hogy méltó helyre kerül a Füvészkeľtbe, de annak
ott volt méltó helye, hiszen az alkotő ott lakott. Kétđezi' hogy amikot ezt az új rendszertiket
építik, és ennek az emlékezet-ideológiai megalapoztsát folytatjak és szimbólumokat
teremtenek' nem vitat.'ĺa Mindszenty szerepét most, akkor nem tehetnék ezt meg úgy, hogy
egyúttal nem ľombolnak.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt Sántha Péterné alpolgármesternek, mint előterjesztőnek.

Sántha Péterné
Vannak olyan szituációk, amikor többféle szempontot ťrgyelembe kell venni, és minden
szempontban van igazság. Semmiképpen nem érzi rombolásnak. Tény, hogy a József utca37.
hátsó udvarában egy fantasztikus műteľem |étezett máľ 1900-tól egészen napjainkig. Csak
ezekben a pillanatokban nem olyan alkotómunka zaj|ík ebben a műteremben, mint koľábban
zaj|ott. Sok-sok nagy muvész, építész, szobrtsz, festő indult el irľren, vagy egy-egy
éIetszakaszában alkotott itt. Maľtsa István hosszan, és feleségével egyĹitt, M. Szűcs Ilonával
itt élt. Hagyatékukat a Ieszármazottjvk, foképp az egyLk (kettő van) gondozza. Maftsa
Piroskával folyamatosan, évek óta kapcsolatban áll. Nem kötötte ki arľrak idején Martsa
István, hogy ez a szobor csak ott a József utca, Tolnai utca sarkán he|yezheto e|, ezért
megbeszélték, hogy ennek keľesnek egy másik helyet, hiszen a Mindszenty szobor
elhelyezése abszolút kézenfekvő. TekintetteI ana, hogy a Tolnai Lajos utcát korábban Conti
utcának hívták, és a Víg utca felől volt a bejápat a Rendőrségľe, de a hátulsó rész az
börtönépület volt, börtöncellákkal' a Conti utcából lehetett megközelíteni. Mindszenty József
bíboľos ebben a börtönben raboskodott leghosszabban, és 1956. októbeľ 23-án szabadult
innen. Részint az 1956-os kerek évfordulóhoz kapcsolódva, és az ő szabađu|ástlhoz
kapcsolódva szeľetnék a szobrot elhelyezni. Az ĺjrökösĺjknek semmi kifogása nem volt az
ellen, hogy a szobor innen elkerĹiljön, csak méltó helyet próbáltak keresni. Hogy ne kerĹiljön
nagyon messzire, Maľtsa Piroskának és neki is az ajavaslata volt elsőként, hogy a Rákóczi
téľre helyezzék át, ott azonban a statikai vizsgálatokat ťo|ytatva kiderült, hogy nem igazźn
biztonságos, nem biztos, hogy a ta|apzat elbíľja azokon a zĺjldfelületeken, amelyet ők ott
megjelĺiltek. Utana jutott eszfübe az örökösöknek, hogy úgy érzik, hogy a Ftivészkeľtben
méltó helye lenne, orlóci Igazgatő uľ befogađó, úgyhogy mennek hozzá a Füvészkeľtbe, és
megkeresik ott a helyét. Véleménye szerint, eznem rombolás, hanem inkább sikeľtĺjľténet lesz
ott, hiszen rengeteg |átogatőja van a Füvészkertnek, nagyon népszerű, és úgy érzí, hogy
többen fogiák megĺézni, ezt a számára egylk legszimpatikusabb, legszebb szobrát Maľtsai
Istvánnak, neki vannak kedvenc szobrai, ez az egyik, többen fogiak látni, mint amennyien itt
rácsodálkoztak. Reméli, hogy elfogadható avźiasza és megéľthető.

A Bizottsóg létszáma - Kaiser József távozásávaĺ _ 10 főre változott'

Zentai Oszkáľ
Erőss Képviselő Úrnak mondja, hogy ő a maga rész&o| mindig biztos abban, hogy
Alpolgármester Asszony a legnagyobb körültekintéssel és lelkiismeretesen jáľ eI, épp ezért
szeretné ezt a rombolásra vonatkozó feltételezést is visszautasítani, de ahogy Alpolgáľmester
Asszony váIaszźtbő| is kideľült, ebben a konkĺét ügyben is a lehető legnagyobb
köľültekintéssel, alapossággal és jó szándékkal járt e|. Megadja a szőt Camara-Bereczki
Feľenc Miklós képviselőnek.



Camaľa-Bereczki Ferenc Miklós
Ha jól emlékszik még az előző ciklusban dĺjntĺjtt a Testület arról, hogy ezt a névtelen
kĺjzteruletet nevezzék el Mindszenty József bíborosľól, most is támogatják az előterjesztést,
csupán annyi a kérdése, hogy nem lęhetne-e olcsóbban megoldani a szoboľ źfihelyezést. LźńIa,
hogy 3 millió Ft-ot szánnak erre. Ebben a 3 millió Ft-ban mi van benne? Esetleg benne van
egy kisebb mértékű felújítása is az előbb említett szobomak?

Zentai Oszkár
Me gadj a a szőt S ántha Péterné alpol gármesternek.

Sántha Péterné
A 3 millió Ft az Észint egy iránysztrrl, mźstészt, mivel daľuval kell kiemelni és majd a
helyére rakni, illetve ott a talapzatát képezni kell, tehát meg kell csinálni, hogy igazźn
biztonságosan maľađjon ott, és természetesen eń. is megvizsgáljak, hogy tisztítźs, vagy
valamelyes felújítás sztikséges-e, tehát mindezekettarta|mazni fogia. Pótkézbesítésseljön egy
magyarźzat, vagy néhany mondat van arról, hogy mi mindent tartaImaz' de természetesen, ha
nincs szükség a 3 millió Ft-ra, akkor visszamegy a1artaIékba

Zentai Oszkár
Megadja aszőt Simon Gyöľgy képviselőnek.

Simon Gytĺľgy
Akár szimbolikus jelentősége is lehet annak, hogy a fedetlen női kebleket egy papra cseréljék,
de mégsem ezt szeretné je|ezni. Par éwel eze|ott ľészt vett a Jőzsęfvźrosi Galéria által
szervezett józsefuárosi sétán, közel áI| az onkormányzathoz.Ez asétabĺáľmely irányból indul
el Józsefuaľosban, mindig érintí eń. a teriiletet és az egyik leginkább mutogatott szoboľ, mint
az ltcźlnak a híressége ez a szobor, mint lokálpatrióta mondja, hogy ez nagyon fog hiányozni
arrő| atércőI, nem csak neki, hanem akihozzá szakértőbb tuľisztikai szakemberęk, akik úgy
gondolják, hogy eń. a ktilft'ldieknek meg magyaroknak is, akik résń.vesznekezen a budapesti
sétán, hogy ez hozzátartozík Jőzsefuáľoshoz, ugyanúgy mint a Haľminckettesek terei
kézigránźńot vető uriember. Neki és sok józsefuárosinak hiĺĺnyozni fog mindenképpen.

Zentai oszkár
Megadj a a szőt S ántha Péterné alpolgáľmesternek.

Sántha Péterné
Nagyon tetszett a32-es gya|ogezred pľominens katonájának uriembené avanzsá|ása, szegény
I. világháborús katonák, sok úriember volt közöttÍik, és méltatlan kcjrĹilmények között vívták
harcaikat eza|alt aborzasńő 4 év a|alt. Kicsit szimplifikálják, hogy papra cseľélik a fedetlen
keblű téľdelő nőalakot. Véleménye szerint egy ikonikus szoboľ alakja lesz, és ugyanolyan
látogatottságot é|vez majd a József utca. Nem tudja, hogy ki vezette ezeket a városi sétákat,

de Martsa Piroska is vezetett ilyeneket, és meg kell nyugtatnia, hogyha itt fejeződik be a séta,

vagy érinti ezt a pontot, és szeretné, hogyha éľintené, hiszen a József utca 37. mutetme az az
egyik kedvence, akkor be|átogatva a műteľembe, Láthatja Maľtsa Istvan szobrait,
kisplasztikáit,|áthatja M. Szűcs Ilona festményeit, kisplasztiktit. A keľtben ott van a téľdelő
ĺőalaknyers vźitozata,tehát azt is láthatja, és még azt amondatot is hallhatja, hogy ezekben a
pillanatokban, napokban, hónapokban, években ez a szoboľ a Fiivészkertben |áthatő

csodálatos növények tźrsaságában. Továbbľa is azt monđja, hogy jó lesz, és nem egy pap...
Kérdezi, hogy elmondja-e még esetleg a történeÍét a térđelő nőalaknak. Ha mtlr a fedetlen
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kebleket hozta szőba, Martsa István kifejezetten a József utcai dolgoző rĺokrőI minttľ'ta ezt a
szobrot, és az, hogy a karja egy kicsit a magasban van) ez egy védekező ti|áspont.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Egyrésú. kösz<jni avźiaszt Alpolgármester Asszonynak, félig megnyuglatta, de csak fé|ig. Ez
nagyon fontos szempont, hogy az örökĺjsĺjkkel konzultáltak, parbeszéďetfo|ýattak, és nekik
ez ellen nincs kifogásuk, sőt, ha nem is elsőre, de másodjaĺa ők maguk javasolták ezt az uj
elhelyezést, đe azért egy szoboľ, egy műalkotás, aĺni köztéren találhatő, az nem magántigy,
hanem azközúgy. Az fontos, hogy az o érzékenységüket ne sértse az áthelyezés, szükséges,
de nem elégséges feltétele arrrrak, hogy a javaslatot ő például személy szerinttámogatni tudja,
úgyhogy egy kiegészítő kérdése volna. Mivel eZ egy varosépítészeti kérdés, hogy a
köztereken milyen szobrok vaĺrnak, vagy nincsenek, tűnnek €l, hogy a Főépítésszel
konzultáltak-e eľľől, és ha igen, akkor mi volt az o szakvéleménye.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt aFőépítészi Iľoda iľodavezetőjének.

Iványi Gytingyvéľ
Természetesen Alpolgaľmester Asszonnyal folyamatosan egyiitt dolgoztak azon, hogy a méltó
elhelyezése biztosítva legyen ennek a Martsa István-féle szobornak. A Főépítészi Irodában is
volt egyeztętés az ĺjrokĺjsökkel is, és ez egy kcjztjs álláspont Főépítész Urral, Főépítészi
Iľodával egyĺitt, hogy szakmal|ag ez ęgy jó megoldás lesz mindkét emlékműnek' tehát a
szobornak is és a Mindszentv emlékmúnek is.

Zentai oszkáľ
Napirend vitáját|eztlrja. Szavazásrabocsátja az a|źtbbihatározati javaslatot:

Az Emberi Erőforrás BizoÍtság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍfugya|ását.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 6. februar 4.

Zentai oszkár
Időközben a Bizottság létszźtma 10 főre csökkent. Megállapítja' hogy 8 igen, 0 nem, 2
tartőzkodással a Bizottság az aLábbíhatáĺozatot fogadta el:

1712016.(II.03.) sz. EMBI határozat (8 igen.0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfoĺľás Bizottsás
meg!árgyalźsát.

Fe1ęlős : polgárrrresteľ
Határidő: 2016. februélr 4.

javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
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Napirend II/7. pontja: Javaslat intézményv ezetłii pá|yánatok kiíľásáľa
,. (í,ásbeli eĺőteľjesztés), Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgĺźrmester
:; Zentai oszkár
i 2.7-es napirend vitáját megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hiĺĺnyában vitát |ezárja, szavazźsta
i uocsátia az a|ábbihatározatiiavaslatot:

1 az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az eloterjesztés

i 
*egtfugyalástń.

i Felelős: polgáľmester

1 HaÍáridó 20l6. februát 4.

i. 7entai oszkár
i Megá||apíť1a, hogy 10 igen, 0 nem, 0 taľtőzkodással a Bizottság az a|źhbi hatźrozatot
i elfogadta.

i 18/2016.(II.03.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesaés
meg!árgya|ását.

i

Felelős: polgáľmester
Hatá'rido: f0l6. február 4.

Napirend II/9. pontja: Beszámolĺí a Képviselő.testĺilet bizottságai}D|S. május 1. _20|5.
október 31. köztitt átraházott hatáskłiľben hozott dłintéseinek végľehajtásárĺól
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai Oszkáľ
2.9-es napirend vitźi1át megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Egy technikai kérdést tenne fel, hogy miért október 31.-éve1 zátul a beszámolóval érintett
idószak, hogy ez nem lehętne-e az egész év, vagy ez csak ilyen féléves beszámoló?
Me gv á|aszolta a kérdé st.

Zentai Oszkár
Yitát|ezá1a,szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatot:

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselo-testiiletnek aZ előteľjesĺés
meg!źrgya|ásźń.

Felelős: polgiíľmester
Hatáľidő: 201' 6. február 4.
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Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 1 tariőzkođással a Bizottság az a|ábbihatározatot elfogadta.

l.9/2016.(II.03.) sz. EMBI határozat (9 ieen. 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a
meg!źĺgyaIását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. február 4.

Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

Napirend I|l12. pontja: Javaslat a szociáIis lakbérre vonatkozó tájékoztatőva|
kap cs olato s d öntés meghozatalár a
(írásb eĺi előterj es zté s)
Előterjesztő: Dľ' Erőss Gábor - képviselő

Zentai Oszkár
2.I2-es napiľend vítáját megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek, mint
előteľjesztőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
Csak egész ľöviden szeretné figyelmébe ajĺínlani a megjelenteknek ezt az előterjesztést, és
kéri' hogy támogassák ma is, meg holnap is. A dolognak a lényege az, hogy a józsefvaľosi
lakosok élni tudjanak, vagy nagyobb arányban tudjanak élni, az Önkormĺányzat á|ta|
biĺosított jogaikkal, hogy olyan tájékoztatást kapjanak, ami segíti őket abban, hogyha adott
esetben megfelelnek a feltételeknek, amiket a tĺibbség kialakított, akkoľ igényelhessenek
szociális lakbért. Kiegészítésképpen még annyit szeretne hozztlfüzni, hogy ez egy civil
kezdeményezés volt, amit tcjbben, vagyis minden képviselő megkapott, ő felkarolt, de lehetett
volna bárki más is, Bolba Máĺta, kerületi evangélikus lelkész volt az, aki a Kĺjztjd Civil
Egyestilet vezetójeként ezt nekik megküldte, úgyhogy reméli' hogy konszenzus lesz ebben ma
is és holnap is.

Zentai Oszkár
A cégvezetőhĺiz eljuttattźkezt2 A JGK Zrt.-hez' Arľa kérik a Képviselő-testületet, mint a JGK
Zrt. tu|ajdonosát, hogy az ő fulajđonában á1ló vá||a|at elnök-vezérigazgatőját kérje ftil, hogy
ktildjön egy levelet? Furcsállja, hogy minden egyes levélküldéshez képviselő-testiileti đöntés
kę||,eztacégvezető eltudjadönteni. Megađja aszőt dr. Erőss Gáborképviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
Számított A|jegyző Asszonyra, hogy elmondja, hogy mivel ez végigment azon a hivata|i
ggYmeneten, ami minden előterjesztés esetében, tehát értelemszerűen minden érintett tud róla.
Es ez nem egy egyszeľű levélkülđés, hanem, olyan értelemben egyszeľíĺ levélküldés, hogy
végre egy egyszertl, koznapi megfogalmazott tájékoztatő volna arľőI, hogy milyen
lehetőségeik vannak, még egyszer mondja, a többség á|ta| megszavazott rendeletben
bíztosított lehetőségekľől kapnanak a lakók olyan tźĄékońatást, amely bővítené azoknak a
ktiľét, akik ténylegcsĺ:n hozzá[ćrnak chhĺ;z a Ĺöbbsćg ,tita| mcgszavazott, rcnclclctbĺ:n
biztosított lehetőséghez. A cél az volt, hogy kozérthető legyen. Nem akar megint
gyeľekhasonlatokkal jönni, hogy mi a kiilcinbség akozott, hogyha a ftának egy hosszú, 200
oldalas regényben íqa meg, hogy vacsora utźn fogat kell mosni vagy egyszeľűen röviden,
kozérthercen megkéri, hogy mosson fogat. Tehát hogy adott esetben, még hogyha elméletileg
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rendelkezésľe is áll egy bizonyos információ, gyakorlat1|ag ez nem feltétlenül érvényestil
ebben az esetben, és a javaslat ezt céIozza' hogy a gyakorlatban is mindenki ténylegesen
hozzáj u s s o n altho z az informáciőho z, ami rő l b e szé lnek.

Zentai Oszkár
vittltlezarja,szavazásrabocsátjaazalábbihatározati javaslatot:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataľidő: 2016. február 4.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 3 igen, 0 nem, 7 tartőzkodással a Bizottság ahatáĺozatot elutasította.

2012016.(II.03.) sz. EMBI határozat (3 igen, 0 nem szavazattal. 7 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottságúgy dönt, hogy az a|źhbihatźrozati javaslatot nem fogadja el:

- javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés megtórglalását

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|6. februźlr 4.

Napirend II/13. pontja: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési
Szabályzatárő| sző|ő 36120|4. (xI.06.) tinkormányzati ľendelet, illetőIeg a Polgáľmesteri
Hivatal Alapító Okiľatánako valamint Szervezeti és Műkiidésĺ Szabź.lyzatának
módosításáľa
(ír ós b e I i e l őt erj e s ztłź s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

A Bizottság létszĺźma - Dr. Szilágłi Demeter távozásával - 9 fĺÍre változott

Zentai oszkár
2.|3-as napirend vitájźt megnyitja. Kérdések, hozzásző|ások hiányában vitźĺ |ezĄa,
szavazásrabocsátjaaza|ábbihatározati javaslatot:

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
meg!fugya|źsźt.

Felelős: polgármester
Hatźĺiđő: 201 6. február 4.

Zentai oszkáľ
Megá|Iapítja, hogy 6 igen, 0 nem, 3 tartőzkodással az alábbi hatáttozatot elfogađta.

2112016.(II.03.) sz. EMBI határozat (6 igen, 0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)
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Az Embeľi Erőforľás Bizottság javasolja a
megtárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. ťebrufu 4.

Zentai Oszkár
A Bizottság ülését 10:36 perckor lezáĺja.

K. m. f.

Képviselő-testületnek az előterjesztés

A j egyzőkĺinyvet készítette:
!ĺ|!i:n^
. |k *, ĹúĄĺ^J

VeréďEvelvn Lilla
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője

,óŕłŕ-ą/

Zentai Oszkáľ
aBízottsás. elnöke a Bizottsás alelnöke

A jegyzokönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Eľőfoľrás
Bizottság 2016. február 3-i ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

gt'úBíi]]csi.
-ý

Bodnár GaBľi
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