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Zentai Oszkár
Tisztelettel kĺjszönti a megjelentekeÍ., az Embeľi Erőforľás Bizottság2015. évi 8. rendes ülését
megnyitja. Megállapítja, hogy az Emberi Erőfonás Bizottság 11 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, majđ szavazásrabocsátja:

Napiľend:

I. Atruházott hatásktirben meghozható dtintések:

1. Javaslat a Leonardo 4|. Alapítvány 2015. I. félévi tevékenységérő| szóló
beszámoló elfogadására
Eĺőteľjesztő: Dr. Bojsza Kľisztina _ a Humánszolgáĺtatási Ügyosztály vezetője
(íľ ásb el i előterj e sztés)

2. Javaslat a Jĺózsefuárosi Kábítószerůigyi Egyeztető Fĺóľum á|ta| szervezett
konferencia j óváhagy ásńra
Előteľjesztő: Dr, Ferencz orsolya _ képviseĺő
(írásb eli előterj e sztés)

II. Képviselő-testiileti előteľiesztések:

1. Javaslat z káptalanfüredi gyeľmeküdülő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgĺźrmester
(ír ás b e l i eĺ ő terj e s zt é s)

2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Előt erj e sztő : Sántha P éterné - alpol gáľme ster
(íľ ásb eli el őterj e s zté s)

3. Javaslat háziorvosi pľaxis elidegenítésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
(írásb eli előterj es zt és)

4. Javaslat Jĺízsefvárosi Szociális Szo|gáitatő és Gyermekjóléti Központtal
kap cs olatos d ö ntés ek meghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Sántha Péterné - alpolgármesteľ
(ír ós b e l i el ő teľj e s zt é s)

5. Javaslat ldősek Klubja kialakítására a P a|otanegyedben
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgáľmester

Egry Attila _ alpolgármester
Dr. Szilágli Demeter - képviselő

(ír ásb eĺi előterj es zté s)



6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Műktidési Szabályzatárő|
szőlő 3 6 l 201 4. (XI. 06.) iinko rmá ny zati rendelet m ó d o s ítás ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - poĺgármester
(írásbeli előterj eszté s)

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy aBizottság 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással a napirendet elfogadta.

183/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (l.0 igen' 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság az a|źhbi napiľendet fogadja el:

'l\T^-:--^- J -1\aprr €Iru;

I. Átľuházott hatáskiiľben meghozható diintések:

1. Javaslat a Leonardo 4l. Alapítvány 2015. I. félévi tevékenységérőI sző|ől
beszámoló elfogadásáľa
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője
(ír ásbeli előterj e s zté s)

2. Javaslat a Jĺízsefvárosi Kábítószeľiigyi Egyeztető Fórum á.Jrta| szewezett
konfeľencia j ĺóváhagy ására
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya - képviselő
(ír ás b e l i el ő t erj e s zt,é s)

II. Képviselő.testületi előteriesztések:

1. Javaslat a káptalanfiiredi gyeľmeküdĺĺlő fejlesztésével kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ás b eli e lő t erj e s zt é s)

2. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester
(íľ ás b e l i e l ő terj e s zté s)

3. Javaslat háziorvosi pľaxis elidegenÍtésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
(írás beli előterj e sztés)

4. Javaslat Jĺízsefváľosĺ Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjĺĺléti Kiizponttal
kap cs olato s döntés ek meghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté - polgĺźrmester

Sántha Péterné - alpolgármester
(írósbeli előteľj esztés)



5. Javaslat Idősek Klubja kialakításáľa a Palotanegyedben
Előterjesztő,. Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Egľy Attiĺa - alpolgáľmester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

(ír á s b e li el ő terj e s zt é s )

6. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szeľvezeti és Műktidési Szabályzatárő|
szőlő 36 12014. (xI.06.) tinkormányzati ľendelet mĺódosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ásb eli előteľj eszté s)

I. Átľuházott hatáskiirben meehozható dtintések:

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt dľ. Eľőss Gábornak tigyrendben.

Dr. Erőss Gáboľ
Felhívja a ĺrgyelmet arÍa, hogy küldĺitt egy levelet a képviselőknek és abizottsági tagoknak'
hogy ha ma nem is, de valamelyik másik ülésen vegyék napiľendre az abbantett javaslatot.

Zentai oszkár
Mi volt ez?

Dr. Erőss Gáboľ
Aĺra a listára ktildte, amelyikre a meghívót szoktfü kapni a képviselők, csak Polgármester
Útól kapott e-mailes hibajelentést. A lakásbérlők tájékońatásáľól van szó, hogy a szociális
lakbéĺt milyen feltételekkel lehet igénybe venni, jobb tájékoztatásnaktartja, amit ő írt, mint a
jelenlegi elégtelen tájékoztatźlst. Kéľni szeretné, hogy ezt vegyék napirendre.

Zentai Oszkár
Nem kapott ilyen című, illetve témájt napirendet' amikor aléifta a meghívót. Ha ez megfelelő
foľmában előkészül, akkor majd beszélnek róla. Ań. javasolja, hogy ebben a blokkban lévő
két előterj esztést külĺjn tar gy alj ak.

Napirend I/1. pontja: Javaslat a Leonardo 41. Alapífuány 20t5.I. félévi tevékenységéľől
szőIő b eszámo lĺi elfo gadás á ľa

Előterjesztő: Dr' Bojsza Krisztina _ a HumánszolgáItatási Ügosztály vezetője
(írásbeli előterj esztés)

Zentai Oszkár
Kĺjszönti az A|apitvany képviselőit. A napirend vitźtját megnyitja. Megadja a szőt Bálint
Gergelynek.

Bálint Gergely
Az e|őteq eszté sbő l hi any o lj a a p énzigy i be s zámo 1 ót.



Zentai oszkár
Yá|aszađásra megadja a szőt dr.Mészźlr Eľika a|jegyzoĺek.

Dľ. Mészáľ Erika
A beszámolónak szakmai beszámolónak kell lennie, amit a Bizottság megkapott. Pénzügyi
beszámolót nem kell hogy tartalmazzoą de ha ilyen igény vafl ajövőre nézve, akkor majd
ezze|is ki fogják egésziteni.

Zentai Oszkáľ
További kéľdés, hozzásző|ás hiányában a napirend vitáját |ezárja. Szavazásta bocsátja a
hatáĺ o zati j avas l ats ort.

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dĺint, hogy elfogadja a Leonardo 41 Alapítvany 2015. L
fel évi terlékenvsé sér őI sző|ő beszámoló i :át.

Felelos: polgármester
Határidő: 2015. november 4.

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 igen, 1 nem, 0 tafiőzkodással a határozatot elfogadta.

184/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (l.0 igen' 1 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja a Leonaľdo 4I Alapitvány 2015. L
fél évi tevékeny s é gér óI sző|ő b eszámolőj ált.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺáridő: 2015. november 4.

Napĺľend Il2. pontja: Javaslat a Jőzsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fóľum által
szerv ezett konferencia j ĺiváha gy ásár a

Előterjesztő: Dr' Ferencz orsoĺya _ kepviselő
(ír ásb eli előterj eszté s)

Zentai Oszkáľ
Az ülésen jelen van Gávay Zoltźn' a KEF Pręvenciós Munkacsoport vezetóje, köszönti az
ülésen. Amennyiben szakmai jellegű kéľđés van, akkor ezehe ő fog válaszolni. Megađja a
szót dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Van egy aránýalanság a meglúvni teľvezett előadók kĺjrében a bűnüldözési iľány fe|é. A 2.
konferencia előadóit meg Sem ismerhetik a képviselők, így kell dönteniuk az eIőteľjesztésről.



A két konferęnciára fę|számolt vendéglátás költségei nem arányosak egymással, mert a

másodiknál nem 20 Yo-ka| több a végösszeg, hanem majdnem 100 %-kal.

Zentai oszkár
Kéľi, hogy tegye fel az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseit.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Megismeľhetik-e a második konferencia előađőit? Remélhető-e, hogy bőviil az előadók köre
és a második konfeľencián lesz olyan jellegű előadás, ami nem rendőľségi megközelítés? A
komplex megelőzésről kellene tobbet beszélni, ami egy taĺsadalompolitikai feladat, és ez
hogyanműködhet azővodás korosztálynáI. A3. kérdése, hogymik ezekaz aľánytalanságoka
költségeknél? A 4. kéľdés, hogy miéĺ ilyen előkészítettségi fokon döntenek eľről a
képviselők, amikor láthatő, hogy az első konferenciát elkezdték előkészíteni, a másodikat
nem? Javasolja, hogy az első konferenciát hagyják jővá, a másodikat pedig akkor, ha az
valóban elő is van készítve.

Zentai Oszkár
A szavazást az utolsó javaslat szerint fogja ftiltenni. Javasolja, hogy adjanak szőt Gávay
Zolttnnak. Szavazásrabocsátja azugyrenđi javaslatot, mely szerint kapjon szőtGávay Zoltán,
a Kthítőszerügyi Egyeńető Fórum Prevenciós Munkacsoport Elnĺjke.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy aBízottság 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadja ahatźľozatot.

185/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (1l ieen, 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy megadja a szőt Gávay Zoltźlnlak, a
Kábítőszetugyi Egy eńető Fórum Prevenciós Munkacsoport Elnökének.

Zentai Oszkáľ
Felkéri a Prevenciós Munkacsoport Elntikét, hogy váIaszo|jameg a feltett kéľdéseket.

Gávay Zo|tán
Jelenleg egy előadót ItLt, aki bűniildöző, és az a Kapitány Ur. A Bíľó Urat abszolút nem
sorolná biíntildöző szervhez és az ügyvédet sem. Arľa odafigyeltek, hogy minden oldal
képviseIve legyen. A két konferencianak teljesen más a célja. Az egyik a keľületi
pedagógusoknak szól, akiknél azt szetetnék elérni, hogy olyan kihívásokĺa, gondokľa
kapjanak válaszokat, amik a mindennapok során foglalkoztatjak őket. Gyakorlati, aktuális
váIaszokat szeretnének adĺi, ezért is választottak dľ. Bozzay Kĺisztinát, akí a dizź$ner drogról
tafi eIóadźtst, mert szakmai|ag ez az egyik feszító kérdés. A jogszabá|yvá|tozás kovetkeztében
arĺól is fontos tźĄékoztatást adni, hogy az elkövetői kĺjrbe belecsúszó, vagy annak ahattráĺ
táncoló gyeľekeket is milyen eljríľások alá lehet vonni. Sokan nincsenek ezzel tisńában. Az
életvezętési ismeretek pedig az a szakmai progľam, ami zajlik már egy koľábbi bizottsági
döntés a\apjźn, ez a Csendes Eva-fele pľogram az iskolakban. A 2. konferencia az leginkább
egészségügyi jellegű, nem szigorúan józsefuarosi szakembereknek szęrveznék' hanem

szeretnének egy olyan lépést tenni, hogy regionális együttműködések alakuljanak ki, illetve
amik mar kialakultak, Ferencváľossal, Kőbányáva|, erősödjenek meg. Be kívánjak vonni



azokat a Szakembereket, ak1k az ő keľületekben hasonló problémával küzdenek, ez leginkább
orvosi jellegű. Az előađők köre sem ugyanaz lesz. Más szakembereket hívnak meg. A
költségekke| nehéz helyzetben vannak, meľt a résztvevők számát akkor tudják felmérni, ha
visszajelezik részvételi szándékukat. Tehát ezek maximum keretösszegek. Az előadói
tiszteletdíj költsége a 2. konfeľencián tobb lesz, mert ott olyan előadók lesznek meghíwa,
akik húzónevek az orvosok számára. Az első konferencián van olyan előadó, aki nem kér,
vagy aki csak egy jelképes összeget k& az előadás meglartásáért.

Zentai oszkár
Megadja a szőt đr. Mészén Erika aljegyző asszonynak, hogy váIaszolja meg azt, hogy
éľdemes-e kiiltjn d<jnteni a két konfeľenciáról.

Dľ. Mészár Erika
Az elóterjesztés azért készĺilt el mind a két konferencia tekintetében, meľt az eIső konferencia
már november 18-án |esz, amirő| az előteľjesztésben le fudtĺák írni' hogy kik vesznek rajta
résń. előadóként, rneghívottként. Ahhoz, hogy a második konferenciára péĺuugyi
kötelezettséget tudjanak vállalni, ellhez a fędezetet oda kell rakni és most a Bizottságnak a
döntési helyzeÍe, hogy odaađja keret jelleggel, és utána úgyis jcin majd beszámoló januárban,
ami az egész éves munkát fogsa felcjlelni, az e|mu|t bizottsági tilésekhez hasonló, illetve még
ľészletesebb szakmai beszámoló és ott konkĺétan mźlr rész|etezni fogjak, hogy kik lesznek az
e1őadók.

Zentai Oszkáľ
Kérđezí Erőss Gábor képviselőt, hogy fenntartja-e módosító javaslatźń, hogy külön
szavazzanak a két konferenciáról.

Dr. Eľőss Gáboľ
Feľrntaľtja. Megerősodött benne, hogy itt két különbĺiző típusú ľendezvényľől van szó, aminek
az e|ső előadásľól már konkrétumokat is tudnak. A második egy kerületk<lzi együttmfüödés
keretében folyna és ezért egy másfajta tendęzvény, de még mindig nem gondolja, hogy
ennyivel magasabb költségbe keriilne, mint az első.

Zentai Oszkáľ
A napirenđ vítáját lezźlrja. Pontonkénti szavazás kĺjvetkezik. Javasolja, hogy támogassák
mindkét rcnđezvéný. Szavazásra bocsátja az I. hatźtrozati javas|aÍsort.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. novembeľ 18-án a Kesńýgyár
Közösségi Házban megrendezésre kerĹilő đrogpľevenciós konferencia megfartásźxa|
egyetért, melynek vtnhatő költségei kiťlzetótteľhelő járulékokkal (EHO+SZJA) együtt 412,3
eFt. Fedezete az onkormányzat kĺiltségvetésében 11301 kélbítőszerellenes programok
címen biztosított.

Felelős: polgármesteľ
Hatźliđő : 201 5 . november 4.

Zentai Oszkáľ
MegáI|apítja, hogy 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással a határozatot elfogadta a Bizottság.



186/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen' 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľofonás Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. november 18-án a Kesztyugyár
Közösségi Hźĺzban megrendezésre keľülő dľogprevenciós konferencia meglartásáva|
egyetért, melynek várhatő kcĺltségei kifizetotterhelő jarulékokkal (EHO+SZJA) egyl]tt 412,3

eFt. Fedezete az onkoľmányzat koltségvetésében 11301 kábitőszer-ellenes programok
címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. november 4.

Zentai oszkár
S zav azásr a b o c s átj a a 2 . hattlr o zati j avas lats ort.

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy a 2016 janua,ĺjźtbaĺ megrendezésľe kerüIő

drogpľevenciós szakmai konferencia megtartástĺva| egyetért, melynek várhatő ktiltségei a
kiťtietőt terhelo járulékokkal (EHo+SZJA) együt 829,I eFt. Fedezete az onkormćnyzat
koltsé gvetés ében 1 1 3 0 1 kttbítő szer -ellenes pro gramok címen bizto sított.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015. decembeľ 15.

Zentai Oszkár
MegáIlapítja, hogy 9 igen, 1 nem, I tartőzkodás mellett aBízottságelfogadta ahatározatot.

187/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (9 igen, 1 nem szavazattal, 1. taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dĺint, hogy a 2016 januĄábaĺ megrendezésľe kerülő
dľogpľevenciós szakmai konferencia megtartásźxa| egyetéľt, melynek vfuhatő koltségei a
kiťĺietót tęrhelő járulékokkal (EHO+SZJĄ+) együt 829,l eEt. Fedezete az onkormtnyzat
költségvetésében 1 1 3 0 1 kábítőszer-ellenes pro gramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 15.

Zentai oszkár
S zav azásr a b o c sátj a a 3 . határ o zati j avas l atot.

Az Emberi Eľőforľás Bizottság úgy dĺint, hogy felkéľí a jegyzőt a

EMBI határozatok szerinti konferencia lebonyolításához
megtételére.

Felelős: jegyzó
Határiďő: a I86|2015.(XI.04.) sz. EMBI hatźtrozat esetében 2015.

a|87|20I5.(XI.04.) sz. EMBI határozat esetében 2015.

186-187 1201 5. (XI.04.) sz.
sziikséges intézkedések

november 18.,
december 31.



Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 1tartőzkođás mellett aBizottságelfogadta ahatźnozatot.

188/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 igen.0 nem szavazattal. t taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a jegyzot a 186-187 lf0l5. (XI.04.) sz.
EMBI hatźnozatok szeľinti konferencia lebonyolításźlhoz szükséses intézkedések
megtételére.

Felelős: jegyző
Határiđó: a1,86|20I5.(XI.04.) sz. EMBI határozatesetében 2015. november 18.,

aI87|20I5.(XI.04.) sz. EMBI llatározat esetében 2015. december 3l.

rr I.Á^.':^^lA +^^+i?|^1: ^|.K4^.:^^-+A^^|-.|.rr 4\94Ł!.!!9!!tl SJ l t| l E !' ! lJ l (J l"E I t GIiZ, !-š1t l{ j'

Zentai oszkár
Kérdezi, hogy van-e kÚlĺintárgyalásra javaslat. Megađj a a szőt dr. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
A II.2-es napirendet szeretné külontaĺgya|ástakérni. Kérďezi'hogy azadóvá|toztatásnál lehet-
e javaslatot tenni? Ha nem lehet, akkor kéri Elnĺjk Urat, hogy fontolja meg, hogy utána arĺő|
is szót ejtsenek.

Zentai oszkár
Az adőI<kal kapcsolatos előteľjesztést nem vették fel a napiľendek kĺjzé, és már nem is tudjak.
Aztkéti, hogy a legközelebbi meghívó kiküldése alkalmával je|ezzék a képviselők, hogy mit
javasolnak még megtaľgya|ásraa képviselő-testületi előterjesztések köziil. A napirendi pontok
egyÍittes vitáját megnyitja. Kérdés, hozzászőIźts hiányábarr |ezźnja, és szavazásra bocsátja a
hatáĺ o zati j avas l atokat :

Napirend IIlt. pontja: Javaslat a káptalanfüľedi gyeľmeküdůilő fejlesztésével
kap cs o latos dii ntések meghozata|ár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj e sztés)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
meglźrgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: f0I5. november 5.

Képviselő-testületnek az előterjesztés

Napirend II/2. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésóľe
Eĺőterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármesteľ
(ír ás beli előterj e s zté s)

A napirendIIl2. pontját kĺiliin tárgyalásľa kikéľték.



Napirend II/3. pontja: Javaslat házioľvosi praxis elidegenítésére
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - poĺgĺźrmester
(íľásbeli előterj eszté s)

Az Emberi Eroforľás Bizottstq javasolja a Képviselő.testĹiletnek az előteľjesztés
megltĺgya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 5.

Napirend II/4. pontja: Javaslat Jőzsefválľosi Szociális Szolgá|tatő és Gyermekjĺí,léti
Ktizp onttal kap cso lato s dtin tés ek m egh oza ta|ár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péteľné - alpolgármester

(írás b eli el őterj e szté s)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesaés
meg!árgya|ását.

Felelős: polgármester
Határiďő: 20I 5 . november 5.

Napirend IIl5. pontja: Javaslat Idősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - poĺgármesteľ

Egry Attila _ alpolgármesteľ
Dľ. Szilágli Demeter - képviselő

(ír ásb eli előterj e szté s)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az előterjesztés

meg!árgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. novembeľ 5.

Napirend 1116. pontja: Javaslat a Képvĺselő-testület és Szeľveĺ Szeľvezeti és Mĺĺködésĺ
Szabá|yzatáľól szóló 36ĺ20t4. (xI.06.) iinkoľmányzati ľendelet mĺídosítására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ poĺgármester
(ír ásb eli előterj es ztés)

Az Emberi Erőfonás BizoÍtság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
meglárgyaláséú.

Felelős: polgármester
Határiđo 20| 5. november 5.
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Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatta| a BizoÍtság az alábbi
határ ozatokat el fo gadta :

Napirenđ |In. pontja: Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdĺilő fejlesztésével
kap cs olatos dłi ntés ek meghozata|ár a

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásb eli előterj eszté s)

89/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
megtfugya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. novembeľ 5.

Napirend II/2. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
Előterj e s ztő : Sántha P éterné - aĺpol gárme s ter
(írósb eli előterj e s zté s)

A napirendIIl2. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napirend II/3. pontja: Javaslat háziorvosi pľaxis elidegenítésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ásbel i el őterj eszté s)

190/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen.0. nem szavazattal' 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban töľtént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesaés
meg!fugya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5 . november 5.

Napiľend II/4. pontja: Javaslat Józsefvárosi Szociális Szolgáitatő és Gyeľmekjó,léti
Ktizp o n ttal kap cs olato s diintés ek m eghoza talLár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
Sántha Péterné - alpolgármester

(írás b eli előteľj e szté s)

l1



191/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (10 igen. 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés
megltltgyalástń.

Felelős: polgármesteľ
Hatétriďó: 201' 5 . novembeľ 5.

Napirend IIl5. pontja: Javaslat ldősek Klubja kialakításáľa a Palotanegyedben
Előterjesztő: Dr, Kocsis Máté - polgármesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - kepviselő

(ír ás b eli előterj esztĺźs)

192l2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal" 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztés
megÍárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidó : 20I 5. november 5.

Napirend II/6. pontja: Javaslat a Képvĺselő-testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Műkłidési
Szabá|yzatárő| szó|ő 36/f014. (xI.06.) tinkoľmányzati ľendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írás beli előterj e s zté s)

193/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás BizotÍsźry javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglźtrgya|ástĺ.

Felelős: polgáľmester
Hatźńdíĺ: 20| 5. november 5.

Napiľend II lf . p ontja : Javaslat emléktáblák elhely e zés ér e

Előt eľj e sztő : Sántha P étern,ć - alpol gárme ster
(ír ás b eli e I ő t erj e s zt é s)

Zentai Oszkár
A napirend vitźi1át megnyitja. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábornak.
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Dľ. Eľőss Gábor
Jelzi, hogy dr. Kállay Miklós miniszterelnöknek készült emléktáblában a születés évszáma el
van írva, 1887 helyett 1867 van. Meg|egyzi,hogy a Horthy-rendszer időszakából még ő a
legkevésbé vállalhatatlan személy . Ha ez az emléktábla kikerül, az nem |esz drtlmai esemény,
de ő volt a német megszállás előtti utolsó miniszterelnök, aki a náci Németoľszág
szövetségeseként vett részt a II. világháborúban. Ebből a Szempontbo| ezt egy hazug
szövegnek taĄa.Egy történelmet nem lehet egy emléktźtbláva| átími. Je|ezrĺ szeretné, hogy
ez egy súlyos t<jrténelmi hazugság. Taľtózkodni fog a szavazásná|.

Zentai oszkáľ
Tiszteletben taľtjfü Képviselő Úr véleményét, de nem értenek vele egyet, eń. ők teljesen
máshogy |árják. Kiilön köszĺjni, hogy a dátum e|irására felhívta a f,rgyelmet. Megadja a szőt az
előterj esĺőnek, Alpolgármesteľ Asszonynak.

Sántha Péteľné
Mindig odafigyel a táb|źkľa íľt szcivegľe' nem tudja, hagy ez a hiba hogy bújhatott meg.
Köszöni az észrevételt. Képvise1ő Úľ á|tal tett tĺiľténelmi párhuzamlrlal nem ért egyet. A
táb|ára írt szĺiveget tcibbnyire azokírjźl<, akik a kihelyezését kérik, nem lát ebben a szövegben
semmi kivetnivalót, úgy étzi, ez úgy helýálló, ahogy van.

Zentai Oszkár
További kérdés, hozzászőIźts hiányában a napirend vitáját|ezfuja. Ügyrendben megadja a szőt
dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
A szavazásnál ketté lehetne-e bontani az e|őterjesztést, hogy lehessen olyan pontja, amit
megszavazna?

Zentai oszkár
A határozati javaslat egy pontból áll, mely szerint az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a
Képviselő-testületnek az e|őtefiesztés megltrgya|ását. Eztnem tudjrík szétbontani.

Dr. Erőss Gábor
Rendben.

Zentai oszkár
A nap irend v itáj át |ezźtrj a. S zav azást a b o c s átj a a határ o zati j avas l at soľt.

Az Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
meg!árgya|ásźń.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20I 5. november 5.

Zentai oszkáľ
i|l4:egtil|apítja' hogy ahatározatot 9 igen, 0 nem, 2taÍtőzkodássala Bizottság elfogadta.
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194/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal.2 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍárgya|ástĺt..

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2015. november 5.

Zentai Oszkár
A napirendek elfogýak. További kérdés, hozzászóIás hiányában az u|ést 9 őra 34 perckor
bezárja.

K. m. f.

//l/---/''' 
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Zentai oszkáľ
aBizottság elnöke

A jegyzőkoĺyv az Motv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és
Bizottság 2015. november 4-i tilésén e|hangzottakat hitelesen tanúsítja.

Bodnár Gatl}iella

az Emberí Erőforrás
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A bizottsági iegyzőkłinw mellékletei:
I . sztlmu melléklet: meghívó
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