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Zentai oszkár
Tisztelettel üdvözli a megjelenteket, az Embeľi Erőforrás Bizottság 2016. évi2. rendes ülését
megnyitja. Megállapítja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság 12 főve| hatarozatképes.
Napiľendekĺe az elózetesen kiküldöttek szerint tesz javaslatot azzaI a vá|tońatással, hogy
mivel a II.4-es előterjesztéS nem érkezetímeg, viszont érkezetĹegy stirgősségi előterjesztés,
ezt javasolja a II-es blokk 4-esbe ftjlvenni. Szavazásrabocsátja aztů|és napirendjét:

Napiľend:

I. Átruházotthatáskiiľbenmeghozhatódiintések:

1. Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesiilet 2015. II. félévi tevékenységéről szóIó
beszámolĺó elfo gadásáľa
(írásb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina _ Humanszolgáltatási Üg,,osztáĺy vezetője

f. Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztő Táľsulat 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolĺó elfogadására
(ír ásb e li előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási Üglosztály vezetője

3. Javaslat az őv odai beiratkozás előkészítésére
(ír ás beli előterj esztés)
Előterj esztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

4. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Pľogľammal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásb eli előterj es zté s)
Előterjesztő : Sántha Péterné _ alpolgáľmester

5. Javaslat a20I6. évi,,Kiemelkedő Btilcsődei Munkáért'' szakmai kitůintetésre
(írósbeli előterjesztés) Z^RT Üĺ,És
Előterjesztő: Zentai oszkńr - Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

6. Javaslat a Budapest VIil. kerület, Magdolna utca 12.II. emelet 39. szám alatti
lakás páiyázaton kívülĺ minőségi lakáscseréjével, és a foľgalmi éľték kůilłinbiizet
łisszegének csiikkentésével kapcsolatos határozat mĺódosításáľa
(írásbeti előterjesztés) Z^RT tiI,És
Előterjesztő: Kovács ottó - Józsefvórosi Gazdálkodási Kozpont Zľt.

v a gł o n g az dál ko dás i i g az g at ój a

il. Képviselő.testůiletielőteľiesztések:

1. Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
EI őterj esztő : Sántha P éterné _ alpol gármester

2. Beszámoló a BRFK VIII. keľületi Rendőľkapitányság20Lí. évi tevékenységéľől
(ír ásb eli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester



3. Javaslat bĺzottsági tag cseréjére
(ír ásb eli előterj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

4. Javaslat alapítvány támogatására
(írásbeti előterj e sztés, SÜRG)SSEGI)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester
Egry Attila _ alpolgórmester

5. Javaslat a telepĺilési Hild János-dÍj páiyázatonvalĺí ľészvételre
(ír ásb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

6. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írósbel i előterj e s zté s)
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester

7 . Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(írásb eli előterj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté _ polgármester

Sánthą Péterné - alpolgármester

8. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiľĺíl és a
téľítési díj fizetési kiitelezettségrő| szőňő 2tĺ2011. (N.12.) tinkoľmányzati rendelet
módosítására
(írás b eli előterj e s zté s)
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgĺźrmester

9. Javaslat a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Ktizpont Szeľvezeti és
Mű kii dés i Szabáiyzatának mĺó do sítás áľa
(ír ĺźs b e li el ő terj e s ztłź s)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Mĺźté - polgármesteľ

10. Javaslat a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjĺíléti Központ
alapdokumentumainak módosításáľa
(írás beli előterj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

11. Javaslat az ővodaĺ felvételi kłiľzet és alapítĺí okiľat módosításáľa
(írásbeli eĺőterj es ztés)
Előterj esztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

|2. J av aslat p á|y ázati tám o gatás rĺól szróIó rend elet elfo gad ás áľa
(írás beli előterj eszté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmester

Sóntha Péterné _ alpolgármester

13. Javaslat az ovĹtr'oci pľogľammal kapcsolatos diintés meghozata|ára
(írásbeli előterj eszté s)
Előterjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester



14. Javaslat a Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és Mĺĺkiidési Szabá|yzatárő|
sző|'ő 3 6 / 201 4. (xI. 06. ) ö nko rm á ny zati rendelet m ĺi do sítás ára
(ír ĺźsb eli el őterj e szté s)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

15. Polgáľmesteľi tájékoztatő ^ lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
eseményekről és az tinkoľmányzati pénzeszktiziik átmenetileg
szabadľendelkezésíĺ részének pénzpiaci j ellegíĺ lekiitéséről
(ír ás b el i t áj éko ztató)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy aBizottság 8 igen, 2ĺem,2tartőzkoďással a napirendet elfogadta.

22120Í6.(|II.02.\ sz.EMBlhatározat (8 ieen.2 nem szavazatta|,2 tartőzkodás me||ett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság az a\ábbí napirendet fogadja el:

Napiľend:

I. Átruházotthatásköľbenmeehozhatódöntések:

1. Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesiilet 2015. II. félévĺ tevékenységéről szólĺó

beszámoló elfogadására
(ír ás b el i e l ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszotgáltatósi Ügyosztály vezetője

2. Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat 2015. évi tevékenységéről szólĺó

beszámoló elfogadásáľa
(ír ásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ügłosztóly vezetője

3. Javaslat az ővodai beiratkozás előkészítéséľe
(írásb eli előterj eszté s)
Előterj e sztő : Sántha P étern,ć - alpolgóľme ster

4. Javaslat a Helyĺ Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(ír ás b el i e l őt erj e s zt é s)
Előteľjesztő : Sántha Péterné - alpolgórmester

5. Javaslat a2016. évi,,Kĺemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'o szakmai kitĺintetésre
(írásbeli előterjesztés) ZLRT ÜlÉs
Előterjesztő: Zentai oszkár _ Embeľi Erőforrás Bizottság elnoke

6. Javaslat a Budapest vlil. kerület, Magdolna utca 12.II. emelet 39. szám a|atti
lakás pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseľéjével, és a foľgalmi érték küliinbłizet
iis sze gén ek cs iĺkkentésével kap cs olatos határ ozat mĺído s ítás ára
(írásbett előteľjesztés) Z^nľ Ülns
Előterjesztő: Kovács ottó _ Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,

v ag/ o ngazdĺźl ko dás i i gaz gat ój a



il. Képviselő.testületielőteľiesztések:

1. Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásbeli előterjesztés) zĺFtr ÜI,ns
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme st er

2. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitánysá92015. évi tevékenységéről
(írásb eli előterj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

3. Javaslat bizottsági tag cseréjéľe
(írásb eľi előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

4. Javaslat alapítvány támogatására
(írásbeli előterj esztés, suncossaca
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgórmester
Egry Attila - alpolgórmester

5. Javaslat a települési HiId János.díj pá|yázatonvaló ľészvételre
(írásb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

6. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(írósb eli előteľj e szté s)
Előterjesztő : Sóntha Péterné _ alpolgármester

7. Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozata|ára
(ír ás b e l i e lő t erj e s zt é s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sánthą Péterné _ aĺpolgármester

8. Javaslat a személyes gondoskodást nyr'ijtó szocĺálĺs ellátások formáÍról és a
téľítési díj fizetési ktitelezettségrő| szóiő 2112011. (Iv.12.) tinkormányzati rendelet
módosítására
(írás b eli előterj es zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

9. Javaslat a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont Szeľvezeti és
Műkö dési Szab á|yzatának mó dos ítás ára
(írósb eli előterj es zté s)
Előteľjesztő.. Dr. Kocsis Máté - polgármester

10. Javaslat a Józsefoáľosi SzocĺáIis SzolgáItató és Gyermekjĺólétĺ Kiizpont
alapdokumentumainak mĺídosítására
(ír ás b el i előterj eszté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

11. Javaslat az ővodaĺ felvételi ktiľzet és alapító okiľat mĺódosításáľa
(ír ós b e I i el ő t erj e s zté s)
Előterj e s ztő : S óntha P éterné _ alpol gárme s ter



12. Javaslat páIryánati támogatásról szóló ľenđelet elfogadásáľa
(íľ ós b eli eĺőterj e sztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Sdntha Péterné _ alpolgórmester

13. Javaslat az ovĹFoci progľammal kapcsolatos dtintés meghozata|ára
(ír ásbeli előterj eszté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

14. Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatárő|
szóiő 3 6 ĺ 201 4. (xI.06.) ti nkoľmá ny zati rendelet módosítás ára
(ír ásb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

ĺ.5. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határidejĺĺ testiileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző ülés ĺóta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszköziik átmenetileg
szabadrendelkezésiĺ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(íľ ás b e l i táj éko zt at ó)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

I. Átruházotthatásktirbenmeghozhatódiintések:

Zentai Oszkár
Kérdezi, hogy van-e kĺilön tárgya|ásrajavaslat. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Kéri az I.4-est napirendi pont külön tárgya|źsát.

Zentai Oszkár
Megnyitja a blokkban maľadt előterjesztések egytittes vitáját. Yitźń Lezárja, szavazásra
bocsátj a az a|źlbbi hatfu ozati javaslatokat :

Napiľend Iĺt. pontja: Javaslat il TIT Kossuth Klub Egyesůilet 2015. il. félévi
tevékenységéről sző|ő beszámoló elfogadására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztiną _ Humánszolgóltatósi Üg,,osztály vezetője

Az Embeľi Erőfoľrás Bizotĺságúgy dönt, hogy elfogađjaa TIT Kossuth Klub Egyesület 2015.

II. félévi tevékenységérő1, szőIő beszámolóját, mely ahatźnozatmellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hattridő : 201 6. maľcius 2.

Napirend Iĺ2. pontja: Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat 2015. évi
tevékenys égéről sző|ő b eszám oló elfo gadására
(ír ás b e l i e l őterj e s zté s)

Előterjesztő.. dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatósi ÜgyosztáIy vezetője



Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Tudományos Ismeretterjesńó
Taľsulat 20|5. évi tevékenységéről szóló beszámo|őját, mely a hatźtrozatmellékletét képezí.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. miírcius 2.

Napiľend I/3. pontja: Javaslat az ővodai beiratkozás előkészĺtésére
(ír ósb eĺi előterj es zté s)
El őterj es zt ő.. Sánthą P éterné - alpolgórme ster

Az Embeľi Erőfoľľás Bizottságúgy dönt, hogy

1. elfogadjaa201612017. nevelési évľe szóló óvodai beiratkozással kapcsolatos hiľdetméný
a hatźrozat 1 . melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I6. marcius 02.

2. fe|kéri a polgármestert a hatźrozat 1. pontja szerinti hirdetmény aláírására, valamint annak
kozzététe|ére az onkormányzathonlapján, valamint a Józsefuáros c. újságban.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 6. április 0 1 .

3. fetkéri a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuarosi onkormźnyzatNapraforgó Egyesített
ovoda igazgatőját, hogy az ővođa honlapjan tegye kozzé ahatźrozat 1. pontja szerinti
hirdetményt.

Felelős : Napĺaforgó Egyesített ovoda igazgatőja
Hatariďő: 201 6. április 0 1 .

Napirend v4. pontja: Javaslat a Helyi Esélyeryenlőségĺ Pľogrammal kapcsolatos
d ii n tés ek meghozata|ár a
(írás beli előterj esztés)
El őterj e sztő : Sántha P éterné _ alpolgármester

A napiľendll4. pontját kĺilön táľgyalásľa kikérték.

Napiľend I/5. pontja: Javaslat a 2016. évi ,,Kiemelkedő
kitiintetésre
(ír ás b e li el ő t erj e s zt é s)

Bölcsődei Munkáéľto' szakmai

zĺF(r ÜlÉs
Előterjesztő: Zentai oszkár _ Emberi Erőforrás Bizottság elnöke



Napirend I/6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerüIet, Magdolna utca |2.II. emelet 39.
szám a|atti lakás pá./ryázaton kívüli minőségi lakáscseréjével, és a forgalmi érték
kiilönbtizet iisszegének csiikkentésével kapcsolatoshatározat módosításáľa
(írásbeĺi előterjesžftý zĺFlľ ÜlÉs
Előterjesztő: Kovács ottó - Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. vag/ongazdáĺkodási

igazgatója

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy 11 igen, 0 nem' 1 tartózkodással a Bizottság az alábbi határozatokat
elfogadta:

Napirend Iĺ1. pontja: Javaslat ^ 
TIT Kossuth Klub Egyesület 2015. IL félévi

tevékenys é gér ő| szólĺĺ b eszámoló elfo g adásár a
(írásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatósi Üg,,osztály vezetője

2312016.(III.02.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikni bĺokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogađjaaTIT Kossuth Klub Egyesület 2015.

II. félévi tevékenységéľől szóló be számolój át, mely a hatáĺ ozat mellékletét képezi.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. márcíus 2.

A 23|2016. (III.02.) sz. EMBI határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 1. sz. mellék|ete
tartalmazza.

Napiľend a2. pontja: Javaslat a Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat 2015. évi
tevékenységéről szó. J'ő beszámolĺó elfog adásá.ľa
(ír ás b el i e l őt erj e s zté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási Üglosztály vezetője

2412016.(III.02.) sz. EMBI határozat (i1 ieen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikat blokkban történt a szavazós)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja a Tudományos Ismeretterjesztő

Tarsulat 20|5. évi tevékenységéről sző|őbeszámolóját, mely a hatźrozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester
Hatarídő : 20 I 6. maĺcius 2.

A 24120|'6. (III.02.) sz. EMBI határozat mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend I/3. pontja: Javaslat az ővodaibeiratkozás előkészítéséľe
(ír ásb eli előterj esztés)

Előterj e s ztő : Sántha P éteľné - alpolgárme ster



2512016.(III.02.) sz. EMBI határozat (11 igen" 0 nem szavazattal" 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dont, hogy

1. elfogadjaa2016/2017. nevelési évre szóló óvodai beiratkozássa| kapcsolatos hirdetméný
a határozat 1 . melléklete szerinti taľtalommal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. március 02.

2. felkéri a polgármestert a hatźlrozat 1. pontja szerinti hirdetmény aIáírására, valamint annak
kozzétételére az onkormźnyzathonlapjĺĺn, valamint aJőzsefvźnos c. újságban.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 20T6. ápľilis 01.

3. felkéri a Budapest Fővaros VIII. keľÍilet Józsefuarosi onkormányzatNaprafoľgó Egyesített
ovoda igazgatőjźú, hogy az ővoda honlapjan tegye kozzé ahatźrozat 1. pontja szerinti
hirdetméný.

Felelős : Napľaforgó Egyesített óvoda igazgatőja
Hatáĺidó: 20I 6. április 0 l .

A 2512016. (I[.02.) sz. EMBI határozat mellékletét a jegyzőktinyv 3. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend I/5. pontja: Javaslat a 20|6. évi ,,Kiemelkedő Bölcsődeĺ Munkáért'' szakmai
kitüntetésľe
(írásbeli előterjesztés) zĺPtľ tjl,ľs
Előterjesztő: Zentai oszlaźr _ Emberi Erőforrás Bizottsóg elnöke

A napirend tdrglaldsa aźrt iilés keretében történt az Mön. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napÍrend tdrgłaldsa soľdn elhangzottakat és a meghozott 26/2016.(Iil.02.) sL EMBI

hatdrozatot a zdrt iilésről késziilt jeglzőkönyv tartalmazza.

Napirend I/6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna atca 12.II. emelet 39.
szám a|atti lakás páůyázaton kívÍili minőségĺ lakáscseľéjével, és a forgalmi éľték
küliinbiizet tisszegének cstikkentésével kapcsolatos határozat módosításáľa
(írĺźsbeli előterjesztés) Z^RT Ülns
Előterjesztő: Kovács ottó - Józsefvórosi Gazddlkodósi Központ Zrt. vaglon7azddlkodási

igazgatója

A napirenď tdrgyaldsa zúrt iilés keretében történt az Mötv. 46.s Q) bekezdése ěrtelmében. A
napirenď tárgyalósa sordn elhangzottakat és a meghozott 27/2016.(II.02.) sz. EMBI

hatdrozatot a zdrt iłlésrdl késziilt jegyzőkiinyv tartalmaua.



Napiľend |l4. pontja: Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Pľogrammal kapcsolatos
d tĺ n tés ek m eghozata|ár a
(ír ásb eli előterj e szté s)
Előterj e szt ő : Sóntha P éteľné - alpoĺ gárme ster

Zentai oszkáľ
1.1-es napirend vittĺjátmegnyitja. Megadja aszőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

I)r. Erőss Gáboľ
Arra szeretné kérni az előterjesńőket, hogy kicsit fejtsék ki, hogy ez mi is. Az előterjesztés,

ha jól éľti, arról szól, hogy minden a legnagyobb rendben, minden nagyon szép, minden
nagyon jó, de azért mégiscsak felülvizsgáltatnák testületileg eń. az esélyegyenlőségi teľvet.

Egytészt k&ďezi, hogy mi minden valósult meg eddig. Ha nem is mindent tételesen |eirva,
mert ez kicsit hosszú lenne valószínűleg, de akár egy-két pé|đát kiemelve. Amikor egy-egy
soľban ań Iatják, hogy ilyen és ilyen program a szociális ellrítások renđszerének
felĺilvizsgáIata, abbő| a célból, hogy az idősek nagyobb arĺínyban jussanak hozzá szociális
el\áÍáshoz, és látják, hogy 2015-ben valamikor volt a hatfuĺdő, mondjuk ez a pÍogram
pontosan hogyan valósult meg, illetve mit várnak ettől a felülvizsgálattól.

Zentai Oszkáľ
Megadja aszőt dr. Mészáľ Erika a|jegyzőnek.

Dr. Mészár Eľika
A jelen döntéssel kapna felhataImazást aľľa a Hivatal, hogy elkezdje a he|yzetértékelést.

Ahogy az előteľjesztésben is lęírták, az ídóarányos megvalósulásról lenne egyfajta beszámoló,

lehetoleg lenne egy he|yzetértékelés, hogy mit kellene másképp csinálni, illetve milyen olyan
döntést kellene meghozni a Képviselő-testĹiletnek, amely áIta| még hatékonyabbá vá|na a

Helyi Esélyegyenlőségi Progĺam. Ezért nem taľtalmaz most az aÍIyag értékelést, a teľvek

szerint jelen döntés meghozatalát követően kerül majd mind a Bizottság, mind pedig ezt

kĺjvetően a Képviselő-testiilet e|é az új felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tervei
szerint nem egyből egy képviselő-testiileti arryag jönne a BizoÍtsźry elé, hanem egy

munkaanyag, ami egy vitaanyag lenne, és ertkövetően majd a Képviselő-testiilet tárgya|ná.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt Simon Gyĺirgynek.

Simon Gytirgy
Kétďezi,hogy az Esélyegyenlőségi Programban hogyan lehetne összekapcsolni a vizsgá'|atot

lefolýató bizottságot (a Smaľt City programnak van egy erľe vonatkoző felađata, anĺi
hozzźtjtnil az esélyegyenlőséghez) a digitális írástudatlansággal, az idősebbekkel és

rászorulókk aI, kér đezí, ho gy lehetn e - e az előterj esĺésben erre is kitéľni.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt đr. Mészźr Erika aljegyzőnek.

Dľ. Mészár Erika
Az elókészítés során megkeresnek minden olyan szewezeÍet' minden olyan munkacsopoľtot,

aki foglalkozik az emberekkel. Fog készülni egy íntézkedési terv, ebbe a teľvbe bele lehet

foglalni, hogy célul tuzi ki a Józsefuĺáĺosi onkoľmányzat ań, hogy a digitális
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íľástudatlanságon is javítson, nem csak a rendes írástudatlanságon, hiszen Józsefváľosban még
ez is pľobléma, a szövegértés, mert lehet, hogy írni tud, csak nem érti, hogy mit olvasott.

Zentai oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Kcĺszöni avá|asń.. Éľti, hogy most indul egy felülvizsgá|at, és pont eľről szól az előtefiesńés,
és a ľészmegvalósulásokľól, de itt mégis elég sok olyan határidőt |źúĺak, sőt a hatáľidőknek a
többsége ebben az anyagbarl olyan, ami elvileg maľ meg is valósult. Az rendben van, hogy
erről majd hivatalos papírjuk ez alapjźn az előterjesztés alapján fog sztiletni, de mégis hamár
a helyi esélyegyenlőségről beszélnek és kiemelte az eIőbb ezt a konkĺét példát, akkor őt
érdekelné konkľétan egyrészt ebből a IV. idősek esélyegyenlősége blokkon belül a 4. pont,
,,Idős koruak körében alacsony szociális támogatást igénybe vevők száma,,, mint probléma,
amire megoldásként az szerepel, hogy ntiveljék a támogatásban részesülők számát és erről a
költségvetés gondoskodik. Kérdezi,hogy például erről lehet-e konkĺétan tudni, hogy hogyan
valósult ez meg) mivel 2015.06.30-ai hatańdővel szerepelt ez az anyagban' hogyha igen,
akkoľ ez éľdekelné. Kiemelne még egy példát, meľt a gyerekek esélyegyenlősége, halehet ezt
mondani, minđen másnál fontosabb. A II. táb|ázat ę|só sorában az egyéní fejlesaési
lehetőségek megtalálása érdekelné. Eľről sokat beszéltek testÍileti ülésen is, hogy az egyéni
fejlesztés a megoldás' nem az,hogy hagyjak őket lemorzsolódni az iskolában stb. Itt van egy
konszenzuális szándék, és a megoldási javaslat e szerint az volt, hogy a je|zőrendszęr és a
Családsegítő és a gyeľmekvédelem az iskolában stb. k<jzötti infoľmációaramlást javítsfü.
Két dezi, ho gy ez ho gyan val ó sult meg 20 I 4 . december 3 1 -i hatĺáľidővel.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt đr.Mészáľ Erika aljegyzőnek.

Dr.lN.Iészátr Erika
Mielőtt mélyebb elemzésbe menne' hiszen ennek az arryagnakÍLem ez a céIja, hanem lesz egy
nagyon részletes, ami végig ki fogja fejteni az összes pontot, hogy mi valósult meg, mi nem
valósult meg, mik az eľősségei, gyengeségei, és milyen megoldást látnak arra, hogy ez jobb
legyen, illetve újabb célokat is ki fognak trĺzni annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen.
Képviselő Úr kérdéséľe nem mélyen, csak felszínesen vá|aszolva, a fejlesztés tekintetében
folyamatos a kapcsolat a Családsegítő szo|gálatuk és az iskoliíknak a gyeľmekvédelmi
felelősei kozott, nem tudja megmondani, hogy heti vagy havi rendszeręsségge|, de
korzultációk vannak, illetve amikor egy-egy pľoblémás gyerek esetét megbeszélik, akkor
mindig meghívjĺĺk az eset megbeszélésre a kollégak az iskolai gyeľmekfelügyelettel
foglalkozó kollégát. Amitől ez afajta folyamat mfüĺjdik, azmég nem biztos, hogy e|én azt a
célt, hogy valóban egyéni fejlesztést csináljanak. Hogy egy egyéni fejlesztést hogy lehet jól
csinálni' és hogy ez hogyan valósult meg' vagy min kell még javítani, vagy ehlhęz plusz
pénzngyi forrás is sztikséges, azt mind a következő tanulmány-sorozatok fogiak a Bizottság
e|é támi, és ezt követően fog továbbmenni majd a komplett, kész arryag a Testület eIé. Azért
is hangsúlyozta,hogy nem azt szeretné, ha kapnának bizottsźąi ülés előtt mondjuk egy héttel
képviselő-testiileti előteľjesztést, ami máĺ az új anyagot tartalmazza' hanem pontonként,
részenként kielemezve, a szakmai tudásukat, mint szakbizottság hozzátéve készülne e| az tlj
aÍIyag és az értékelés. Az idősek tekintetében pedig, mint ahogy elmondtĺík mźtr aköltségvetés
vitájáná| ís' folyamatban van a jelenlegi támogatási rendelettiknek a felülvizsgá|ata, nagyon
reméli, hogy az áprilisi képviselő-testületi ülésen fogiák tźtrgyalní' de azis egy olyan rendelet,
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ami lehet, hogy még egy rendkívtili bizottsági ülést is meg fog érni, hogy előtte megvitassák,
hiszen egy komoly anyagrólvan szó.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Egy konkĺét kérdés jutott eszébe az eszmecseľe kapcsán, amít fontos, hogy feltegyeni az
iskolapszichológusok a JSZSZGYK vagy a KLIK állományához tartoznak? Azért kérdezi,
meľt hozzá érkezett az elmúlt egy-két hónapban elég sok negatív vĺsszajeIzés az
iskolapszichológusok negligáló hozzáti|ásźrő|, indirekt módon, de a gyermekek
esélyegyenlőségéhez szerinte eZ szorosan hozzźtkapcsolódik.

Dr. Mészáľ Eľika
A KLIK á|Iomanyában vannak, de köszöni a jelzést, fogiak a TankerĹiletilgazgató Asszony
felé továbbítani.

Zentai Oszkáľ
További kérdés, hozzászőItts hiányában vitát |ezćĺrja, szavazásra bocsátja az alábbi
hatźrozatot:

Az Embeľi Erőfonás Bizoltságúgy dönt, hogy

|. kezdeményezi a Budapest Fĺĺvaros .VIII. keľülęt Józsefuarosi Önkoľmanyzat He|yi
Esélyegyenlőségi Pľogĺamjának, valamint intézkedési teľvének feIulvizsgáIatźÍ.

Felelős: polgármester
Hatźrídő : 2016. máľcius 02.

2. felkéri a polgrírmesteľt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgáIaÍćnak
eredményére vonatkoző javaslatot terjessze be a Képviselő-testiilęt 2076. májusi ľendes
iiléséľe.

Felelős: polgármester
Hataríđo: a Képviselő-testtilet 2016. május havi rendes ülése

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 2 tartőzkodással a Bizottság az a|ábbi határozatot
elfogadta:

2812016.(III.02.) sz. EMBI határozat (10 iqen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottsźlgúgy dcint, hogy

I. kezđeményezi a Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Pľogľamjĺínak, valamint intézkedési tervének feli|vizsgá|atźÍ.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 2016. március 02.
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2. feLkéri a polgármesteľt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Progľam felülvizsgálatźnak
eľedményéľe vonďkoző javaslatot terjessze be a Képviselő-testület 201'6. májusi rendes
üIésére.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a Képviselő-testület 2016. május havi rendes Ĺilése

il. Képviselő-testületi előteľiesztések:

Zentai oszkáľ
Kétđezi, hogy van-e kiilön tárgya|źsra javaslat. Bizonyára vannak olyan hozzászőIások,
észrevételek, amiket má,r a Bizottság iilésén érdemes felvetni, hogy a Képviselő-testtileten
gclrdülékenyebben menjenek az ugyek. Megadja a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek
tigyrendben.

Dľ. Erőss Gábor
Most azért nyomta eń' a gombot, lehet, hogy a másikat is lehetett volna, kérdezi, hogy amikor
zárt ulés van a Képviselő-testiileten, hogyha ezt kikérik, akkor itt is zźrt ülés keretében
kellene megtárgyalni. (A válasz nem hallható') Az előbb itt a saját hatáskörben
meg!árgyalandók kozott is volt zźlĺt i|és, ań. is egy blokkban tudták szavazslí, ha nem kéľték
ki.

Zentai oszkáľ
Megnyitja a blokkban maradt előterjesztések együttes vitáját. Yitat |ezafia, szavazásra
bo csátj a az a|ábbí határ ozatí javaslatokat :

Napiľend IVt. pontja: Javaslat fellebbezés elbírálására szocĺáIis támogatás ügyben
(írásbeti előterjesztés) zĺPtľ Ülns
Előterjesztő : Sántha Péterné _ alpolgdrmester

Napiľend II/2. pontja: Beszámoló a BRFK VIII. kerületi RendőrkapÍtányság 2015. évĺ
tevékenységéľől
(ír ás b e l i el ő terj e s ztłé s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _polgórmester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatariđő : 20I 6. maľcius 3 .

Napirend II/3. pontja: Javaslat bizottsági tag cseľéjére
(írósb eli el őterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgya|ásź./'
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Felelős: polgármester
Határidő : 20I 6. mĺírcius 3.

Napirend II/4. pontja: Javaslat alapítvány támogatására
(írásbeli előterj esztés, SURG)SSEGĐ
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺźrmester

Egry Auila - alpolgármester

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
meglźrgya|źsát.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. mĺírcius 3.

Napiľend IVS. pontja: Javaslat a telepůĺlési Hild János-díj pá|yázaton való ľészvételľe
(ír ás b eli el őterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ poĺgármester

Az Emberi Erőfonás BizoÍtság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
meglźľgyalását.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2016. maľcius 3.

Napiľend 1116. pontj a: Javaslat emléktáblák elhelyezésére
(ír ósbel i előterj eszté s)
Előterj e sztő : Sántha P éternłé - alpol gármester

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjeszés
meglárgyaIását.

Felelős: polgármesteľ
Hatáĺídő : 20I 6. március 3.

Napiľend II/7. pontja: Javaslat étkeztetéssel kapcsolatos diĺntések meghozata|ára
(ír ós b eli eĺőterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné _ aĺpolgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgya|źsát.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. mĺírcius 3.

I4



Napiľend II/8. pontja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális eltátások
foľmáirról és a térítési díj fizetési ktitelezettségľől szó|ó 2112011. (Iv.12.) önkormányzati
ľendelet mĺídosítására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő,. Dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtárgya|ásźú.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. marcius 3.

Napirend II/9. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont
Szeľvezeti és MíÍ kiĺdési Szabályz atának mó d osítás á ra
(ír ás b e l i e l ő terj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előteľjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármester
Ijatáriđó: 2016. március 3.

Napiľend IIl10. pontja: Javaslat a Józsefvárosi
Központ alapdokumentumainak módosításáľa
(ír ásb eli előterj es zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a
meglárgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđó : 20I 6. mĺĺrcius 3.

Szociá|is Szolgáltatĺó és Gyeľmekjóléti

Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés

Napiľend laĹl. pontja: Javaslat az ónodai felvételĺ kiiľzet és alapítĺó okirat módosítására
(írás b elt előterj eszté s)
El őterj esztő : Sántha P éteľné - alpol gárme ster

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
megÍárgya|ását.

Felelős : polgiírmester
Hatźntdŕĺ: 20I 6. március 3.

Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

Napirend IIl12. pontja: Javaslat pőiyázati támogatásról szĺiló rendelet e|fogadására
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Sántha Péterné _ alpolgármester

15



Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja
meglárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. marcius 3.

a Képviselő-testületnek az előterjesztés

Napirend II/13. pontja: Javaslat az ovi-Foci pľogľammal kapcso|atos ĺlłintés
meghozata|ára
(ír ásb eĺi előterj esztés)
Előterjesztő.' Dr. Kocsis Móté _ polgórmester

Az Emberi Erőforrás Bízottság javasolja a
meg!árgyaIását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. március 3.

Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés

Napiľend IIl1'4. pontja: Javaslat a Képvĺselő-testiilet és Szeľvei Szeľvezeti és Míĺködési
SzabźlJyzatárő| szőI,ő 361201'4. (xI.06.) tinkoľmányzati rendelet módosítására
(ír ósb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgármester

Az Emberi Erőforrás Bízottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016. maľcius 3.

Napiľend IIl15. pontja: Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületi
határozatok végrehajtásáľólo az e|őző ülés őta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekľől és az tinkoľmányzati pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiacĺ jeltegíĺ lekiitésérőI
(ír ĺź s b e I i t áj é ko zt at ó)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
megJárgya|ását.

Felelős: polgiírmester
Hatáĺidó : 20| 6. marcius 3.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 8 igen, 0 nem, 4 tartőzkodással a Bízottság az alábbi hatźlrozatokat
elfogadta:

Napiľend II/1. pontj a: Javaslat fellebbezés elbírálásáľa
(íľ ás b eĺ i e l ő t erj e s zt é s)

Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgórmester

szociális támogatás ügyben
z1rnr Üms
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A napirend tárgyaldsa zdrt iilés keretében történt az Mi)n. 46.s Q) bekezďése értelmében. A
napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 29/2016.(III.02.) sz. EMBI

Ilatdrozatot a zárt iilésről késziik jegyzőkiinyv tartalmazza.

Napirend II/2. pontja: Beszámoló a BRFK VIII. kerůileti Rendőrkapitányság 2015. évĺ
tevékenységéľől
(ír ás b el i el ő t erj e s zt é s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

30/20l6.(Iil.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tĺ)rtént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meglárgya|ásźú.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. máľcius 3.

NapÍrend II/3. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére
(ír ĺźs b eI i e l ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ polgĺźrmesteľ

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meg!árgya|ásźń.

Felelős: polgármester
Határido : 2016. maľcius 3.

Napirend II/4. pontja: Javaslat alapítvány támogatására
(írásbeli előterj esztés, SURG)SSÉGĐ
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Egry Attila - alpolgármester

32l2016.(Iil.02.) sz. EMBI határozat (8 ieen' 0 nem szavazattal' 4 tartózkodás mellett)
(ľematikat blokkban töľtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!fugya|áséń.

Felelős: polgáľmester
Határido: 2016. március 3.
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Napirend II/5. pontja: Javaslat a telepĺilési Hild János-díj páůyázaton valĺi részvételľe
(írásbeĺi előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté -polgármester

33/2016.(IJI.02.) sz. EMBI határozat (8 ieen. 0 nem szavazattal" 4 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban töľtént a szavazás)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

Felelős: polgármester
lJatétrĺđó : 20 1 6. marcius 3.

Napirend 1116. pontj a: Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
(íľ ás b eli előterj e sztés)
El őt erj e szt ő : Sántha P éterné _ alpolgármes ter

3412016.(III.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 igen.0 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tÔrtént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
megJźngya|ását.

Felelős: polgármester
Hatríľidő: 2016. maľcius 3.

Napirend II/7. pontj a: Javas|at étkeztetéssel kapcsolatos diintések meghozata|ára
(ír ásbeli előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Sántha Péterné - alpolgármester

35/2016.(III.02.) sz. EMBI határozat (8 ieen, 0 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett)
(Tematikai blokkban ttjrtént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
meg!árgyalźsát.

Felelős: polgármester
Határidĺl: 201 6. március 3.

Napirend II/8. pontja: Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
foľmáiľĺól és a térítési díj fizetési kötelezettségľől szőILő 21120||'. Gv.12.) iinkoľmányzati
ľendelet módosításáľa
(írásb eĺi előterj e szté s)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgórmesteľ

36/2016.(IIJ.02.) sz. EMBJ határozat (8 igen. 0 nem szavazattal.4 taľtózkodás mellett)
(ľematikgi blokkban tÓrtént a szavazás)
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Az Emberi Erőforrás Bizoltság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
megtárgyaltsát.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. máľcius 3.

Napirend IIl9. pontja: Javaslat a Jĺózsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont
Szeľvezeti és Műkiidési Szab ály zatának módo sítás ára
(ír ĺźs b e I i el őterj e s zt é s)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3712016.(III.02.) sz. EMBI határozat (8 igen. 0 nem szavazattal,4 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bízottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesaés
meglárgyalásźń.

Felelős: polgármester
Hatańďo: 20| 6. március 3.

Napirend II/10. pontja: Javaslat a Jőzsefválľosi Szociális Szolgáltatĺó és Gyermekjóléti
Központ alapdokumentumainak módosításáľa
(ír ásb e li előterj es ztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté -polgármester

38/2016.(III.02.) sz. EMBI határozat (8 ieen. 0 nem szavazattal. 4 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban ttirtént a szavazós)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testülętnek az előterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 20| 6. marcius 3.

Napĺrend II/11. pontja: Javaslat az ővodai felvételÍ kiiruet és alapító okirat mĺidosításáľa
(ír ásbeli előterj esztés)

Előterj e s ztő : Sántha P éterné _ alpol gármester

39/2016.(III.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen' 0 nem szavazattal.4 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tĺirtént a szavazás)

Az Embeľi Eľőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselĺj-testiiletĺrek az elĺĺterjesztés
meglfugya|ását.

Felelős: polgármester
Hataridĺĺ : 20 I 6. maľcius 3.
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Napiľend IIl12. pontja: Javaslat pá'|yázati támogatásról szĺĺló rendelet elfogadására
(ír ásb eĺi el őterj e szté s)
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgórmester

40/2016.(Iil.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 igen,0 nem szavazattal. 4 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés
meglárgyalását.

Felelős: polgármesteľ
Hatźlrídő : 20I 6. mĺíľcius 3 .

Napirend II/13. pontja: Javaslat az ovi-Foci programmal kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(írásb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

41l2016.(Iil.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 igen. 0 nem szavazattal" 4 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesĺés
meg|fugya|ását.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|6. miírcius 3.

Napirend IIl14. pontja: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési
Szabáiyzatáróiszó,J.ő361201,4. (XI.06.) tinkoľmányzati rendelet módosítására
(ír ás b e l i e l őterj e s zt é s)
Előterjesztő: Dľ' Kocsis Mĺźté _ polgármester

4212016.(III.02.) sz. EMBI hatáľozat (8 Íeen.0 nem szavazattal' 4 tartózkodás mellett)
(Iematikni blokkban toľtént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés
meglárgyaltrsát.

Felelős: polgármester
Hatáĺiđő: 2016. maľcius 3.

Napirend IIl15. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a lejáľt határidejíĺ testüIeti
határozatok végľehajtásárő|, az e|őző ůilés óta tett fontosabb intézkedésekről' a
jelentősebb eseményekről és az tinkormányzati pénzeszktizök átmenetileg
szabadľendelkezésíÍ ľészének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(íľ ás b e l i tój ékn ztat ó)

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

20



4312016.(III.02.) sz. EMBI határozat (8 igen.0 nem szavazattal' 4 tartózkodás mellett)
(Tematikai blokkban toľtént a szavazás)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍárgya|źsźú.

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2016. maľcius 3.

Zentai oszkár
Az iilés végén lehetőség van kérdések feltételére. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor
képviselőnek.

I)r. Erőss Gábor
Arľa szeľetne javaslatot tenni, hogy kezdeményezzék testületileg, hogy a bizoItsági ülések
jegyzőkönyve is kikeľüljön a honlapra. Neki és még sok más olyan embernek, aki ezt keľeste,
nem sikeľĹilt megtalálni. Ünnepélyesen felkéľné Elnök Urat, Alje gyző Asszoný hogy
továbbítsa a Bizottsás ezen kérését az illetékesekhez.

Zentai Oszkáľ
Ennek semmi akadá|ya nincs, uhogy a Bizottság ülése is nyilvános, tlgy u arról készült
jegyzőkönyv is nyilvános, amennyiben ez vaIőban nem fellelhető a honlapon, akkor kéri a
Hivatalt, hogy pótolj a eń,. Tovźtbbi kérdés' hozzźszőIás hianyában a Bizottság tilését 9:23-kot
Iezfuja.

K. m. f.

--7 , /: ,(r")
G^--/"-' U -'''v' U'
Zentai Oszkár
aBizottság elnöke

A jegyzőkönry az Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Embeľi Eľőforľás
Bizottság 2016. március 2-i ülésén elhaĺrgzottakat hitelesen tanúsítja.

A jegy zőkitnyvet készítette :

tt/^
U/e4 c-Ltľ,--

Veres Evelvn Lilla
Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője

s|ylôWyorgy
aB{zottság alelnöke

Szervezési és Képviselői
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Tehetséggondozás

orszőgos Tudományos és Technikai Diúkalkotó Kiállítđs

Idén ősszel huszoneryedik alkalommal hiľdetťük meg az országos Tudományos és Technikai
Diákalkotó KiáIIítást ameýnek döntőjére 20L6tavaszán fog sor kerůlni.

T ehets égfej I e s ztő RIu b

Decemberben került meghirdetésre első alkalommal a Tehetségfeilesztő Klub felhívása olyan
kiemelkedően tehetséges 15-19 éves diákok részére, akik hazai vary nemzetktizi tantárryi vagy
komplex természettudományi vary innovációs versenyeken eredményeket értek el. Elsődleges
célunk oýan kapcsolatépÍtési lehetőségeket, fejlődési irányvonalakat, tudományteriiletek
köztitti (interdĺszciplĺnáľis) iisszefiiggéseket bemutatni, meýek a résztvevők képességeinek
kĺbontakozását segíthetik elő, aktuális kutatási progľamokhoz ttirténő kapcsolódásukat teszĺk
lehetővé, így fudatosabban fejlesztlretik önmagukat A már eredményeket elért fiatal tuđós, va5l
innovációkkal foglalkozó fiatalokat tudományteľületiik legismertebb szakembereive| hozzuk
ľnunkakapcsolatbą miktizben mentorálásuk mellett szervezett móđon ismerkedhetnek meg
ezen terĺilet mai hazai élvonaláva| is. A csoportokban kiemelkedő .tudósok kutatótanáľok és
sikeres váIlalkozások vezetői ľészvételével kreatív előadásos programokat tartunk 2016
tavaszán, emellett autóbuszos szalanai tanu|mán5rutakat szervgzünk hazaifnemzetközi
tudományos intézményekbe, science centerekbe, kutatás-feilesztéssel fog|alkozó fe|sőoktatási
intézményekbe illetve innovációt intenzíven és eredményesen alkalmazó válla|kozásokhoz.

Szabadegyetem

A TIT |őzsef Attila Szabaderyetem 2015-ŕis őszi Íé|évében összesen 25 ismeretterjesztő
előadássorozatot és tanfolyamot hirdetett meg. A teryezett sorozatok 22 kurzus indulhatott eL a
sorozatokon bérlettel résztvevőh illetve az előađásokat alkalmila6 napijegryel látogatókkal
eryütt összesen kb. 3000 fő részvéte|ével. Az eddig is nary népszerrlségnek öruendő
művészettörténeti, ftildľajzi, irodalmi és zenetörténeú kurzusďnk mellett meghiľdetľÍink
pszichológiával, tłirténelemmel, ókori ciülizációld<al foglalkozó sorozatokaŁ

oktatás

A Káľo|i Gáspár Református Eryetem Bölcsészettudománý Kara ľendszeresen használja
előađások céljára az épĹilet előadótermeit.

Muzĺkum Klub&Bisztľó

Több éves előkészÍtő munka eredményeként kÍilönleges zenei produkciókat befogadó, bemutató
nemzetközi klubot nýtottunk 2012 októberében a Kossuth Klub épületében.

A Muzikum értékalapri, a zeneisolďéleség bemutatása iránt elkötelezett, klubszer(ten működő
kulturális centrum. A Klub programkínálata iitvözni Hvánja az önszeryeződő rajongói és baráti
közösségelae épíilő, rendszeresen ismétlődő minőségi színpadi produkđóka! illetve a tematikus
estek a|kalmaiL Szemléletében jelen van a műfaji kategóriák átjárhatósága és a nýtottság az új
kezdeményezések ĺránt Zenei Hnálatunkban megtaláIható a világzene,a jazz,, az underground és

azigényes e|e}<tronikus zene mellett a haryományos népzene és a komol1zene is.

A Muzikum célia a magas színvonalú produkciókat bemutató előadóművészet együttesek és
csoportok támogatása saját helyszínen, hazai fesztĺválokon és nemzetkłizi együttműködő
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partnereinld(el közös ľendezvényeken. Ennek érdekében a K|ub csatlakozott az utrechti
széIiňelyű európai világzenei k|ubhálózathoą valamint stľatégiai megál|apodást kötött a párizsi
székhelyű Théatre Lucernaire-ľel és a Maison des Cultures du Monde-da|.

A Muzikum biztosítja a Kossut} Klubban évtizedek óta fo|yó ku|turális és oktatási tevékenység
színvonalasabb és kreatívabb megielenését Rendezvényeinken szeretrténk a koncertek
|ebonyolítása mellett a progľamokhoz kapcsolódó gaszřonómiai Hnálattal biztosítani a
kötetlen és tarta|mas időtöltés |ehetőségéŁ

Fontos számunkrą hory bármiýen program valósul meg a klubban, a magas színvonalat és
lđnálatot vendégeink ery baľátságos, emberközeli, otthonos, köľnyezetére firyelő
atmoszférában és a Palotaneryed eryikpatinás műemléképületében tapasztaljákmeg.

Konferenciák és rendezvények szervezése és lebonyo|ítása

A Kossuth Klub épületén beliil lehetőség van naryszabású konferenciák és rendezvények
IebonyolÍtására. Technikaĺ felszereltségünk magas színvonalú. Emeleti nagrtermĺink 20o fő, a
földszinti klubterem pedig 80 fő befogadására alkalmas. Ezeken ldviil több oktatóteremmel is
rende|kezĺint melyekben előadásokat, tanfol1ľamokat és konferenciákat lehet szervezni.

|elentősebb saját szervezésű és befogadott rendezvényeĺnt soľozataink 2015. másodĺk felében:

. Teľápĺás téren betĺit és ldvii| - A Maglar C. G. |ung AnatttÍkus Pszichológia Egyesĺilet
21. konferenciáia (2015. szeptember 26.)

A konferencĺán e|ismert pszĺchológusot pszichoterepeutát addikto|ógusok többek között az
a|ábbi témálaól tartottak előadasoka! szerveztek műhelybeszélgetéseket Kortárs ana|ĺtilals
pszicho|ógia ćs pszichoterápią Spirifualitás a pszichotikusok gyógrításában a terápiás téren
belüI és kívül, Jung interdiszciplináris műhelytervezete és az Eľanos körą Többfázisú
pszichoterápią Á jungi pszichológia helye a méýléIektani iľányzatok köziitt

. ľľip és GETA - Esély vagy kocká""iz uily",, veszélyekkel és mĺlyen lehetőségekkel
iárnak a tervezett szabadkereskeđe|mt egyezrnények?
A Friedľich Ebert Stiftrrng ľendezvénye (2015. szeptember 2B.)

A vitát Pia Eberhardt a ,,Corporate Europe observatory" munkatársa indította előadásával.
Kutatási- és üájékoztatási munkájának központjában az EU kereskedelem- és befektetéspolitilcíja
á|l, valamint a vá|lalatok ezze| kapcsolatos lobbimunkája. A ..Profiting from Injustice. How law
firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment arbitration boom,, című kön1ru
társszerzője.

o Városi mozga|mak a visegrádi országokban és Ulcajnában . Egy befogadó szem|életĺi
és genđeľénékcny résĺzvéte|i demokrácĺa iránytĺi|?. A budapesti Lengyel Intézet és a
Fr{edrich Ebeľt-Stiftung regÍonál|s genderpro|ektiének egl.üttműködése
(20L5. október 2.)

Az elmúlt években Lenglelországban megnőtt a városi mozgalmak láthatósága, egrre több a
köztereket, kommunális beruházásokat, részvételi költségvetéseket érĺntő sikeres akció. A
kezdernényezések esre inkább iryekeznek a legsérülékenyebb társadalmi csoportok
problémáit is megieleníteni, pé|dáu| a lakhatási szegénység ügyére fókuszá|va.
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IGAZGATO
A 2ot4. novemberi lenryel heýhatósági választások uryancsak érdekes új folyamatolca
mutattak rá e téren. Számos vá|asztókörzetben indultak cĺvĺl mozgalmak álta| támogatott
jelö|tek a bevetĽ politikai pártok jelĺiltjeivel szemben, rácáÍo|va a civil aktĺüzmus és a
haryományos politikai szereplők kiizöttĺ - á|lító|agos : kibéldthetetlen törésvonal régóta
fennálló paradigmáiára. Eryes váIasztás utáni elemzések a civil kezdeményezések befolyásának
további niivekedésére számítanak a lengyelországi helyi politĺlcában.

Ugyanakkor a lenryel eset nem eryedülálló a régióban. A városi aktivizmus és állampolgári
részvétel egrre váItozatosabb foľmákat ölt és egne nagyobb jelentőségľe tesz szert a visegľádi
oľszágokban és Ulaajnában. A konferencia szeryezőnek célja a tapasztalatcsere elősegítése volt
a ktilönböző oľszágokban működő mozgalmaktagiď között

. Menekůiltek Magyarországon - A Történe|emtanárok 25. országos Konfeľenciá|a
{2015. olaóbeľ 3-4.J

Sokan jĺittet sokan mentek a Káľpát.medencében a maryar honfoglalást köyető évszázadokban.
A mindenkori maryar politĺkának sokolda|úan kellett foglalkoznia azok problémáival, akĺk innen
kényszerüItek más (áltálában tőltink nyugata fekvő) országba tÁvozni, illetve azokéval, aHk ide
menekültek más (általában tőItink keletre-délkeletre taláIható) térségekből' A konferencián a
Maryarországra iľányuló . magyar és nem mag5rar nemzetiségűeket egraránt érintő - migráció
jelenségével foglalkoztak elsősorban abbóI a szempontból, hory milyen politikai és társadalmi
hatásai voltak a hazánkba érkező bevándorlásnak

o Párbeszéd a nemek kiizötd egyenlóségről: Szere|em - Szemé|yes? Po|ltikaĺ?
A Friedrich Ebeľt Stiftung rendezvénye (2015. október 6.}

A va|óban szimmetrikus, két e$lenlő ember közötti kölcsöniis kapcsolat lehetőségét hordozó
szeľelem az emberi é|et alapvető része. Mindannyian ktitődünk hozzá. Hory miként
gondolkodunk róla, az messzemenő következményekkel bÍr.a nemek köztittĺ kapcsolatolaa és a
társadalmi.ryakorlatolaa, melyek keretéb.en szocia|izálódunk és neveljük ryermekeinkeü

Hogyan gondolkodtak a szerelemľő| a ttirténełem során? Miként befolyásolja a lovagi szerelem
hagyománya a dominanciáról, alárendelségről, fiiggőségről, partrrerségrőI sző|ő
e|képzeléseinket? Horyan használja a fogĺasztás kultuszára alapozó gazdasági rend a
szerelemhez kapcso|ódó vágyainkat és elképzeléseinket? Milyen emancipatórikus és politikai
potencĺál reilik a szerelemről va|ó beszédben? Lehetséges-e párbeszéd a szere|em' kiilönböző
koncepciói között? Ezeket a témákat vitatták meg a rendezvény előadói.

. Párbeszéd a nyugdÍirendszer problémáĺról, munkaerópĺacró|, népszavazásról
A Policy Agenda és a Fľĺedľĺch Ebert Stiftung konferenc|ájaQDrS. október B.)

Nyugdíj, munka, népszavazás. Ez a három szó egy pi|lanatra találkozott, és erős társadalmi vitát
eredményezetL A Frĺedrich Ebert Stĺftung és a Poliry Agenda ktizös rendenlényén szó volt a
nyugdíjkorhatárról, az Álkoünánybíróság által elutasított népszavazási kezdeményezésről, a
nyugdíjľendszer fenntarth atóságár ő|, és a demogľáfi ai folyamato}aól.
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. Maľgó lľodalmt FeszüváJ (2015.október B.)

október B-10. között a Margó három napos kiilönkiadással ielentkezett sűrű irodalmi
progľamsorozatta| rendharyó szelzői estekke|, nemzetközi fókusszal és a legiobb első
prózakiitetest jutalmazó Margó díiial. Az éľdeldődők találkozhattak a Nobel-esélyes Mircea
Cartarescuval, Hilde Ostbyvel és Závada Péterrel. A rendezvény nyitóeseményeit a KossutJt
Klubban tartották

o LIFT-Á Labľisz Eglesiilet rendezvénye (2015. november 6-8.)

November első héwegéje a nők jegyében telt a Kossuth Klubban. Párhuzamosan zajlottak a LIFT
(Leszbikus Identitiások Fesztĺváljal és a Skandináv Nôi Fesztivál pľogramjai.

A Labrisz EryesüIet 2005 őszén rendezte meg Maryaľországon az elsó leszbilrus kulturáliś
fesfiivált filmvetítésekkel, műhelyekkel, irodalmi műsorral, leszbilnrs herstory Hállítással és
leszbĺlrus bulival. Á fesztivált, amelynek fő célją hogy kreatív alkotásokon keresztül segítse elő a
Iáthatóbbá válást és oldia a leszbikusságot érintő sztereoťpÍákat,idén 10. alkalommal a Kossuth
Klubban rendezték meg. Workshopot kerekasztal-beszéIgetéset előadásot filmveťtések
várták az érdeklődőker

. N0 - Skanđináv Női Fesztivál. A Skandĺnáv Ház rendeznlénye (2015. november 6.8.)

A Skandináv Ház november 6:9. kĺizött naryszabású fesztivált szervezett, melynek
középpontiában a nő állt novembeľ 6-B-a között a Kossuth Klub is otthont adott a programok
ery ľészének. A',,N0 - Skandináv Női Fesztivál', apropóját az adta, hogy a dán nők 100 éve kaptak
szavazati jogoL A fesztivál nemcsak a női eglenjogúság és a választójog, hanem szélesebb
értelemben véve is a nők körti| forgotĘ elsősorban a mai; 21. századi nőklcel, női sorsokka|
foglalkozotĘ némi történelmi kitekintéssel. A sokszínű progľam skandináv vendége|őadók
elđadásait, fi|mveťtéseket író-olvasó találkozóka! felolvasó szÍnházat, skandináv lrvízt
gasztroprogľamot, divatbemutatót keľekasztal-beszélgetéseket s}andináv bulit skandináv női
D|-veI, esszé- és fotópáMżatot, kiál|ítĺásokat és skandináv kiinywásárt foglalt magában,

o A sziiveg vonzásában - A Maglartanárok Eryesĺiletének konferenciáia
(201-5. november2S.)

A konferencián az érdeldődők többek kozött előadásokat hallhattak az a|kupozíciólaól és
döntéshelyzetelaőt néhány irodalmi alkotásban, a történelem fiilfiiggesztéséről. Márton
Lász|óná|, az előszobaelméletľől és a tiimegkultúra ',funkcionális megkiilönbiiztetéséről',.

r MÍkrofonmesék négl tételben . A 90 éves Magyar Rádtó születésnapia |ózsefuáros
Palotanegyeđében . A Civilek a Palotaneryeđért Eryesii|et renđezvénye
(2015. december 1.)

A ľendezvény cé|ja a rádiós műfajok régi szereplőit megszólaltatnĺ a maryar rádiózás
szÍiletésnapján. Az eseményen asztali beszélgetéseken (irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő
és szórakoztató, médiatöľténeti asztal] idézték fel maguk a ľádiós szereplők a rádiós
évtizedeket. A rendezvény lehetőséget ldnált, hory a hallgatók bepi|lanüást nyerjenek a rádiós
alkotóműhelyek munkájába. A Pa|otanegyed |akóinak is |ehetőséget Hnál a találkozó, hory a
területileg és szel|emileg részét képező intézmény születésnapját köziisen ünnepeljék Az asztali
beszélgetések után a már visszavonult rádiós szereplőhlkel lehetőség nyílt a személyes
találkozásoka az érdeklődők számára.
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. szEF Ákadémia _ ASza|rszeľĺ/ezetek Es'üttműködési Fórumának rendezvénysorozata

(2015. október 10. és december 5J

Áz októberi alkalmon ,Áilam és táľsađalom,, címmel a jó központi és helý kormányzás ismérvei,
valamint a menekĺiltkérdés szerepeltek a témák között.
A decemberi ,,Á közszolgá|tatások ára; emelkedő, vary hanyatló nemzet?'' c. ta|álkozón az alábbĺ
kérdésekre keresték a vá|aszt: mi a szerepe a közszolgáltatásolarak a nemzeti, társadalmi
újraterme|ésben? Horyan hatnak az igazgatási, a hatósági, a humán, a kulturális és a kommunáIis
rendszerek a nemzet életminőségére és versenyképességére? Hogan diinthet rÍjra maga a
társadalom a közszolgáltatások árárći, avary kiszabadÍthatók-e a kőzszo|gák az állami-
kormán1zati fogságbó|? Teremthető.e közszo|gálati szalrszervezeti erység és rÍj szövetség a
társadalommal?

o Sex RoIe . Gender Role sorozat - Hidas Judit író és a L'Hamattan KIadó
rendezvénysorozata (2015. október 26' és november24.)

Napiaink teljesítményľe fólruszáló szemléIete elhanyagolja a genđerben való fejlődési utak és
kĺteljesedés mint örömforrás lehetőségeiL A teljesíünény nivellál a férfi és nő kiiziitt és ezálta| a
mai kor férfija és nője a családdá váláson kívül kevés szövetségi területet talál magának Holott a
két nem kölcsönös tiszte|ete és a közös célokban való saját út megtalálása tenné szebbé és
gazdagabbá az életet mind otthon, mind a rnunkán belÍil. Az tit részből álló sorozatban
gendertémában elismert szakembeľek kerekasztal-beszé|getésétől reméljüt hory kialakulnának
azok az úi gondolkodási és mentális foľmát ame|yek segÍtségéve| visszata|á|hatnánk a gender
értékekhez. Az első két e|őadás témái között a sex-role és a gender role kia|akulása és működése,
a modern tudományos kutatási eredményet valamint a férfiak és nők helpetéről a társadalmi
mozgástérben szerepeltek

o Szkepülos Társaság estiei (2011 szeptemberétől havonta ery alkalomJ

A novemberi est a ryó5mövények témáját jár.ta körül. A fitoterápia a}azai jogszabályok szeńnt
az alternatív (nem-konvencioná|is) természetgiĺőgĺászati módszerek közé tartozik Ez a
kategorizálás alapvetően meghatáľozza a módszer megítéIését azonban a glógrnövényes
orvoslás módszerei és eszközei ľend|dvül heteľogének a haryományos, népies orvoslástól a
modern ryóryszerekĺg sok minden beletartozik a fitoterápia foga|mába. Á gógmövények
alkalmazásának racionalitásával kapcsolatos viuáIoak elsősorban ez a kaotikus helpet az oka.
A decemberi alkalom a fenntartható egészségügrrő| szólt, az alábbi témákat já'rva kĺirül: miért
van ilyen ľeneszánsza az alternađv ryóryászatnak? Hoglan |ehet rendet teremteni az
egészségtigyben az orvosesletemi orvosláson Hvüli Íiryekben? A |ényeg: a globális elutasítás
uryanúgy értelmetlen, mint a hívők mániákussága. Tehát nem €Eľ vonal van a szívműtét és a
fényevés között, hanem ery skálą és természetesen a skálán belül van ery vonal,.ami alatt
minden a tilosba tartozik

o Könyrvbemutatók

Az őszi szezonban koze| 20 kónyvbemutatóra került sor, bemutatkoztak többek között a
L,Harmattan, a Libri, a Scolar, valamint a Titolďejtő kiadók kötetei.
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Kapcsolat |ózsefuárossal

Közművelődési intézmény státuszunknak megfe|elően, a kerület lakói számára továbbra is
kedvezményesen vary ingyenesen biztosí$uk a részvéte|t Hilönböző rendezvényeinken.
Tagjaink és a Szabaderyetemet béľ|ettel látogatók között a iózseÍvárosiak száma évente
átlagosan 100 fő; eryéb rendezvényeinken ez nehezen mérhető, de szabaderyetemi
programfrizettinket és alkalmi programjaink tiäjékoztatóját iryekszĺink minél több helyre
eljuttatni |ózsefuáľosban. oriimünlae szolgál, hogy felfrissítetttik kapcsolatunkat |ózsefuáros
lapjával, a Szerkesztőség munkatáľsai ľészt vesznek kiiliinböző rendezvényeinken.
Programjaink szeIvezésénél és kĺilsős programok befogadásánál, i||etve velük eryÍittrnűködvą
firyelembe vesszük iózsefuáros Civil Stratégiai programját; célunt hogy ezen rendezvények
valódi közcélokat érjenek el, a társadalom mĺnéI szélesebb rétegét megszólíwa.
Es'Ĺittműködĺink a CaPe programjaival, állandó kapcsolatot tartunk fenn, hogy értesťiljtink a
kerrilet ku|turális éIetérő|, ktizveťtsiik azokat és kiizreműködjiink

Z}ĹZte|én a Muzikum Kub&Bisztrókínálatiával csatlakoztunk a Józsefuáros Kárýa programhoz.

E$líittműködés civil szakmai szeľvezetekke|

Programjaink magas szalanai és kulturális színvonalának fenntartásáhoą olyan civi|
szervezeteld<el működĺink ueyütt, amelyek meghatározóak a magnr tudományos és kulturá|is
életben. Ezek köziil néhány: Civilek a Palotaneryedért Egyesület Budapest Imagine,
Történe|emtanárok Erylete, Magyartanárok E$lesülete, TIT studió Eglesĺilet, Szkeptikus
Társaság, Bolyai Pedagógiai A|apíwány, |őzsef Aftila Ktir, Szkarabeusz Pszichológiai Műhely,
Aranyelme Tehetséggondozó Eryesüle! Maryar Szociális Fórummozgalmakért A|apĺtvány,
Eszmélet AlapÍwány, Napfoglatkozás Egyesiilet, Ant}ropolis Antropo|ógia Közhasznú Egyesüle!
Maryar Szekuláris Egyesĺilet, Tudomány és Hit }esenius Központ |ózan Babák.Klubja, Labńsz
Eryesüle! Skandĺnáv Háą Friedrich Ebeľt Stiftung.

Partnereink

Károli Gáspár Refoľmáfus Eryetem, Zsigmond Kiriály Főiskolą Magyar Nemzeti Múzeum,
L,Harmattan Ktinyvkiadó, outdoor Mission, Miskolci Egletem, Agra Kulturális Utazási Társaság
LÍbri Könyvkiadó, Typotex Könyvkĺadó, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, ELTE, Francia |ntézet
N em z eti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vi dékfej|esztési Intézet

Bu dapest, 2016. ianuár 29.

Tisztelettel,
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megállapodás keretében a TlT vállalta többek közjtt:

1. Részt vett a kulcskompetenciák (ídegen nyelv-. inÍbľrnatikai isn.leľetek) rľínói

szélesebb körű eĺosítésében, főképoen a józseftárosi polgárok ktĺrében

Ż. Tehetséggondozó v'ersenYeivel, szakköľeivel. táboľaival, kiállításaival' Íriiyĺiiĺ.ataiĺ.ai"

temésze,tí bemutatóival tĺĺmogaĺta a felnclr.ekvő józselľáľĺ:si geneľáci.ó sz*łłĺnĺri

íblkészítésót az eg,vete1ĺnes kuln.lľa éľtékeinek kozvęiítésér'ęl

3' \'állalta szakiranyú akkr.editált programjaival a ViIl. kenjleÍi kĺjznríiveléiĺ"ĺćsi'"*::

đĺllgozok kötelęzo továbbképzéseinek megr.altlsításíłt. a kĺjzsz;féľábarr d<ligĺ:zói i;j.;':-'..:

ľ:\,elr.i képzéseit

4. Ą 1lT Í.oi1'61.u1u1* - Eleĺ és Tu'donrány. Te.rmészet Világa. Valóság _. ľemÍtłe'l:tjł;.ii;ł:..

téľítéslrrenÍes átad,tsfu,łal ťánoga:tta a keľtileti oktatási intéznrénľekel'. nr'i:giĺĺiĺ,rs

k lu bokat, j ózsefu aros i rendezvényeket. tehotséges kenĺleii diłí{ĺo kaĺ.

]íJĺ 5. ćvbel, -- o,uoo, renĺjezrćnyek, progľamok kerriltek lebonyoiifásrir.

INTEZMENY RENDEZÝ1ENY
TIT Budapesti Plalietĺáriunr előadások
TIT .Budapesri Planetá:ium csillasászatj szaĺĺkcĺľ
TIT Budapesü Planetari um csi liasaszati n-vĺĺri láboľ

TIT TELC wiz.ssa
TIT TEtC nvslvtanfolvaln

TIT K utatók llj szakéia (in g;'enes'!
TIT Ir'í.lizeum ok El szaktii a íin svełles )
TiT Gl venes
.ľľI.

I JlJtaiÓzás naRi:a íi:lsveilęs
TIT Csillasászat nalria ĺirrsýenęs)
TIT Kalmĺfu. Lźsz|ó lvĺateľnati.ka l'sisenv

..1

.l.:

FII{; 00516-20G8
}'ĺlr.-lĺ : ř].00U22ó;20 ł.ł /

t/"/,/" ,7_/
!,'
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E.r'.roi|: liIne|@webinÍoJm'hu; Hon|op: www.tiÍnel.hu; wwvl,.ie|c.ire
Te|eÍon: 4ay254o. 327.89 aa, Fox: 327-89c i

A ĺęndez,'ĺények, előadások látogatása teľén a YtrII' kerĹilęti lakosok részr,ételi aľán1.ĺ'l ;: 
,,ii

Í3u.dapesti Planetáriumban tartott előadások (1So/n). a nyelvtanÍĺll;.aniok (i09lo). vaiĺłlni:lí

fu{ĺlzeumok Ejszakája(8%) ľeĺdezr.ényen volt a legnagasabb 20l5. év.ben.

ĺĄ T'iT a kulcskompetenciák (idegen r.r1'eli') rnilrél szélesebb köni eĺôsítćsc ĺłľťľ:

N.,*.'elr,vizsgalĺözponton kerosztiil n1''ďl'tarrfolyamokat és lłyelrĺr,izsgákat szeľ\jĐZťiĺ'. ii

nyelvĺanÍblyaÍnon a VI'il. kerĺileti lakosokĺésżvéte|i arárrya 11 oá-os, a nyel,ŕvizsgáko.r, .i .;:'.

os vołt'

,I'ehetseggond'ozás teľén évente 'rrregľendezésre kerĹi] a -II.I. Kalmár LászJo j\,ĺatc.*:aĺil<ĺ:rl

v-el.Śeny. ĺł TIT Budapestí Flanetáľium.ban csillagászaĺi szakkcll. és csĺ.lłagásza*.i n1..ĺlz: l;5ł:ll''

keľü]t nregszer"vezésľe. ĺlJ.etve év közben szánros ing1'cnes progĺamon veireti.ej< rć;z,i ;łĺ.

ćľłlekl{idők: Krrtatók éjszakája, j\4ťlzeumok éjszaká.ja. I-iľhajózas napja. Csilia.łŕĺslzill ;';:l1; jil

{iyercknap.

Ą meghil.deteft szakirán1tl akkreditált pľogľamok az e]mu.lt ćr,ekben éľdeklłĺctć-c lrian-"áĺĺi.ĺ:

elĺĺlaĺađtak.

JĄ 'ľIT fołyóiľ.atokat2}ls.'évbęn is téľítésťneĺtesęn biz.Íositotfuk az onkormány-zai, valiłi:.iJ*l' ;l

kęlĹileii a]talános iskolák, n-vtędíjas kjubok tészéĺe.

20ĺ.5- ół:ben a TIT kö'n--tvtáľi á$p,mánľ'á' ól tt'b.b ktitetet ađoľnán5loztun'k az aiilbt-.ł

j łÉzsefvá ľĺl s i i ntéz m én-vekn.e k.o

Józsefvárosĺ Egysęes G'y'ĺóg1'pedagĺĺgiai it.Ió'ĺlszertani Intéz,mény és Álĺgir}*ĺls

ĺs}ĺĺlla

Józsefr.áľosi Zeneiskola A.lapfokrĺ Művészeti Iskoła

Budapest ĺ{II. keĺiileti Németh LászIĺĺ ÁItaláno* Iskola

EĹTE Tľefort Ágos,fon Gyakoľ!ó Gimnázium

Fł& 00'ýIó.2008
NMĺ{: E4002?6,2, ü'la

#3fuď

,}"ĺĺ
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5-moi|: tiIneÍ@webinform.hu; Honlop: www'Íiinel.hu; vr'w!ł/.leií...b(J
TeieÍon : 483-2 54c, 327 ł'goo, F ox: 327 -E9a|

-.**{ot'*
Ę',.W.. ÉtęŤ-ł

fuyrĺz

ŕr ]]T az épített köľnyezet őľzése és ápolása kęretében sajái eľöből

:r:'elvek a helyi r,áľosképet szépítik.

Álu]íĺott. Tud.omĺínyos Ismeretterjesztö Társulat képviseló.je

il;ĺéznrén'r,ülrk nern áll csőd és felszám.olĺĺśi eljárás alatt.

t-enntaĺtja epĹiieĺľii

Álulíľott. Tudornán,vos Ismeretterjeszĺő 1łársular képviselóje nyilaĺkozonr. il<lg;'

intéznićntr'rinknek béľleti díj artľ.zősa nenr áll fe.nn az önkonĺányzĺtai szenrbĐl?. ]neń b*ľitĺ:

n:egáliapodásunk sincs.

.Ąil.:iíioĺt. Tudol:lányns Ismerefteľjesztó Táľsulat képi'iselő.ie n}'i]ai.kozĺ.lĺĺ.

.il:it1z-lr:ćnvünk nem kéĺ és nem kapott támogatást az onkomrál1yzatĺťJl,

'Ąĺrrlil.ott. Tudom3n}os Ismereťteľjeszto Tĺáľsulat képviselóje nyilaĺk'ĺrzĺrlrr. ir<;gu..

inĺéznéi1vĹink regisztrá]t önkéntes fbglalkoáaÍ.ő.26 ľegisárált önkéntesĹink koľ-til 4 '|ŕi Vĺĺ}'

kr::ľĹileti lakos.
t'.

X^ i:ł! Ĺi k. beszám o I ónk szíves tudon.l ásul r'éie I ét.

i:Jiiĺia:rest. 2a16. januáĺ 24.

Üdi,'öz]ettei:

i,,rr;
' .t(.-ł,'..;-{,'-.."

.. Piĺ:óth Eszĺeľ
t.

': ] lgazgatÜ

/.',:'..r,:il

. 
-'!ł'. ił..

-l.IR: {l{'5l ó.2008
'N]\4i.{: E.0oŰ226,'20 l 4
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HIRDETvĺnľy
a 20|6/2017. nevelési évre sző|ő óvodai beiľatkoz áshoz

A nemzeti köznevelésrő| sző]ő 20]111. évi CXC. ttiľvény (továbbiakban: Nkt.) 8. $ (l) bekezdése
szerint az óvoda a gyermek haroméves korától (kivételesen fél évvel korábban) azáltal'anos iskolai
tankĺjtelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények miĺködéséről és a
kciznevelési intézmények névhaszná|attrő| sző|ő 2Ol2Ol2. (VIII.3l.) EMMr rändelet (továbbiakban:
Rendelet) l2.$-ában foglaltak szerint az óvodai neve|és a gyermek neveléséhez szukséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. A gyermek abban az évbén,
amelynek augusztus 3l' napjáig a harmadik életévét betĺjiti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember l-től) óvodakiite|es, azaz legalább napi négy óľában óvodai fog|a|kozáson VesZ.íé",,,
melynek teljesítéséért a szu|o (törvényes képviselő) feleiős. A jegyző a szrilő-(törvényes képviselő)
kéľelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértéséu"1 u gy"*ek jogos érdekét szôm előtt
tartva, az ĺitcjdik életév betcĺltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyeľnek családi ktiľĹilményei, képességeinek kibontakozt attsa, sajátos he|yzete indokolja
A{kt. 8. S Q),72. $ (r) by.
Nevelési év az ovodában szeptember l-jétől a következő év augusztus 31-éig tartő időszak61kt. 4.$
19./.

Budapest Jőzsefvárosi Onko rmányzat fenntartásában Iévő óvodákban
az ővodai jelentkezés ideje:

2016. május 2.6.
(hétfő, szerda, péntek: 8-12 őráig, kedd, csĺitörtłik: 14-1'7 őrálig)

A szülő (töľvényes képviselő) az óvodaköteles gyeľmekét krjteles beíratni a fenti időpontban.A sziilőnek (töľvényes képviselőnek) 2016. május 21. napjáig íľásban értesítenié ke]l a jegyzőt
(Danada-Rimán Ed.ina, 1082 Budapest, Baĺoss u. 63-67-.), amerľryiben a gyermek küIfĺildtin
teljesíti óvodai kötelezettségét.
A szülő (törvényes képviselő) 20|6. május 2. napjálig íľásban kérheti a jegyzótől a gyermek
felmentését a kötelező óvodai nevelésben való részvétel ĺol.Az ovođai jelentkezés nem jelenti az óvodába történő automatikus felvételt. Amennyiben aférőhelyek száma lehetővé teszi, a gyermekek felvétele, átvétele folyamatosan történik. Agyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek koĹetében lakik vagy ahola sztilője (törvényes képviselője) dolgozik. A felvételrőI, átvéte|rő| az óvoda vezeÍoje dĺjnt. Az
óvoda köteles felvenni azt a gyetmeket, aki életvitelszeruen az óvoda körzetében lakik (kĺĺtelezo
felvételt biztosító óvoda). AIkt. 49. $ (l)-(3) bek./ Életvitelszeľű ott ]akásnak minősül, ha agyermek akote|ező felvételt biĺosító óvoda kĺjrzetében ta|á|hatő ingatlant otthonául haszná|ja és azilyen ingatlan lakóhelyeként, vagy tartőzkodási helyekéntl,*,,yilu*tafiva. /Rendelet zĺĺ. s ĺq)bek./ A szülő (tcirvényes képviselő) gyermeke adoťtságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, sajźt val|ási, vi|ágnézeti meggyőzódésérä, nemzeti hovatartozására tekintettel
szabadonvźiaszthatóvodát.Aĺkt.72.$Q)bek.l

Az őv o dai j elen tkezés h ez (b eira tkozásh oz) szü ks éges d oku men tu m ok :- a gyeľmek születési arryakönyvi kivonata,
- a gyelmek TAJ-kártyája és oltási könyve,
- a gyeĺmek lakcímkártyája,
- a szu|ŕ5 (törvényes képviselő) lakcímkáľtyája,
- nem magyar állampolgaľ gyermek Magyarország teniletén való tartózkodás jogcímét

igazolő és a tartőzkodásra jogosító okiľata|
- sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértoi bizottság szakértőivéleménye.

,+



A Budapest, Főváros VIII. keľiilet
óvodák cÍmei:
Napľafoľgó Egyesíteft óvoda
]) Csodasziget Tagóvodája
2) Gyerek.Virdg Tagóvodója
3) Hétszínvirdg Tagóvodója
4) Katica Tagóvodója

Józsefváľosi onkorm ányzat fenntaľtásában műktidő

5) Kincskereső Tagóvodája
6) Koszorú Tagóvodója
7) Mesepalota Tagóvodája.
8) Napraforgó Egyesített ovodą /székhely/
9) Napsugdr Tagóvodája
1 0) Pitypang Tagóvodája
I I) Szduzorszép Tagóvodája
l 2) Szivdrvdny Tagóvodája
] 3) rÁ-rI-KA Tagóvodája
J 4) Tesz-Vesz Tagóvodája
l5) Vdrunk Rád Tagóvodája

Az óvodai felvéte|i kłiľzetek az alábbi honlapokon megtalálhatĺiak: wwrvjozsefvaros.hu,
www.tolnai-ovoda.hu.

Az ővodźk e||átják az integrá|tan nevelheto, az Nkt. 4. $ 25. pontja szeľinti külonleges bánásmódot

igénylő sajátos nevelési igónyű gyeľmekek nevelését azal'ttbbiak szerint:

- mozgásszervi fogyatékos (TA-TI-KA- és Tesz-Vesz-tagóvoda)
- érzékszeľvi (látási) fogyatékos (Csodas ziget- és Hétszínviľág{agóvoda)
- érzékszeľvi (hallási) fogyatékos (Pitypang- és Százszotszép-tagóvoda)

enyhén értelmi fogyatékos Q.{apraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-' Napsugár- és

Szivárvźny-tagóvoda)
- beszédfogyatékos QrIapraforgó (székhelyóvoda), Csodasziget-, Hétszinvirág-, Katica-,

Mes epal ota-, Nap su gá r -, S ziv árv źlrry- és Várunk Rád-tagóvo da)

- halmozottan fogyatékos éľtelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget-, Napsugár- és

Szivátvány-tagóvoda)
- lra|mozottan fogyatékos érzékszervi (|átási) és beszédfogyatékos (Csodasziget- és

Hétszínvirág-tagóvoda)
- halmozottan fogyatékos érzékszervi (látási)' enyhén éľtelmi és beszédfogyatékos

(Csodaszi geĹtagóvođa)
- autizmus spektrum zavar (Kincskereso-tagóvoda)
- egyéb pszichés fejlődési z^v^r (srĺlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá|yozási

zavar) (minden óvoda)

ovodai nevelés keľetében magyaľ nyelven ľoma kulturális nevelést végeznek: Napraforgó
(székhelyóvoda), Csodasziget-, Gyerek-Virag-, Hétszínviróg-, Katica-, Kincskereső-, Koszorú-,

Mesepalota-, Százszorszép-, Szivárvány-, TA-TI-KA-, Tesz-Vesz- és Várunk Rád-tagóvoda.

Az ővođa vezetője a 20|6/20|7. nevelési évre szóló fetvételi kéľelmek elbírálásáról hozott
dłintésérőI 2016. június 1.ig írásban tájékonatja a szĺilőket (tĺiľvényes képviselőket). A
jogorvoslati etjáľás szabályai: Az ővoda döntése ellen jogszabálysértésre' az intézmény belső

szabá|yzatźnak megséľtésére vagy éľdeksérelemĺe hivatkozással a szülő (torvényes képviselő) a

köz]éstől (illetve attől a naptól, amikor tudomásara jutott) tizenöt napon belül eljárást megindító

kéľelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezeto az eljárást megindító kérelmet az ugy

összes iratäva| nyolc napon beltil - elbírálás céljából - megktildi a fenntartó onkoľmányzat nevében

másodfokon e|járő jegyzóhöz. A sziilő (töľvényes képviselő) a másodfokú dontés bíľósági

felülvizsgálatát kérheti a közléstő| számitott harminc napon belül, jogszabá|ysértésľe hivatkozással.

. /r{kt. 37-39. Slht
\\, l Ą
Utr I

1083 Budapest, Tömő u. 38/A.
l0B2 Budapesĺ, Baross u. 111/b.
1081 Budapest, Kun u.3.
I0B9 Budapest, Vajda Péter u. 37.
I089 Budapest, Blúthy ottó u. 35
1086 Budapest, Koszorú u. I4-16.
I085 Budapesĺ, Somogyi Béla u. 9-15.
l084 Budapesĺ, Tolnai Lajos u. 7-9.

l086 Budapest, Dankó u. 3].
1087 Budapest, Suźzados tit 12-14.
I086 Budapest, Szíĺz u. 2.

1083 Budapest, Szigony u. 18.
tr088 Budapesĺ, Rúkĺjczi út I5.
1083 Budapest, Baross u.91.
1086 Budapest, Csobdnc u. 5.



Az ővodáztatási ktitelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogktivetkezmények:
Ha az óvodakcĺteles gyermek egy nevelési évben ot nevelési napnál többet mulaszt igazo|ai|anu|, az
óvoda vezetője éĺtesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti
szo|gźiatot, ha a gyermek igazolat|an mulasztása eléri a tíz nevelési napot, akkor tájékoztaija az
általános szabá|yséĺési hatóságként eljaró jarási hivatalt, ha a gyermek igazo|at|an mulasztása eléri
ahusz nevelési napot, akkor értesíti az illetékes gyámhatóságot.

Budapest, 2016. mtrcius ,, ....."

dr. Kocsis Máté
polgáľmester

/{,
Cfrł zr
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