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Késziilt: Az Emberi Eľőforrás Bizottság 20|6. augusztus 24-én(szerdán) 09,00 ĺiľakor
a J őzsefv árosi Polgármesteri Hivatal

(Bp. VIII., Baross u.63-67.) III. emelet 300-as tárgya|őjában megtartott 6. rendes ülésérőI

Levezető elnłik: Zeĺtaí oszkźlr

Jelenlévő tagok: Erhardt Zolttnrlé Dr. Ferencz orsolya - alelnök
Dr. Szilágyi Demeter - alelnök
Kaiser József Lajos
Balogh István
Dr. Erőss Gábor János
Kis Komélia
Nagy Gáborné
Máté András
Törok Patrik
Bálint Gergely
Camaľa-B e r eczkí Ferenc Mikló s

Távolmaradását bej elentette: Simon György _' aleln<jk
Komássy Zsolt Akos
Vámos Andrea

Jelenlévő meghÍvottak: Sántha Péterné _ alpolgármester, Dr. Mészár Erika * aljegłző, Dr.
Balla Katalin Jegłzői Kabinet vezetője, Dr. Dabasi Anita onkormányzati

főtanácsadó'Tó'th-Fábián Metinda _ Polgórmesteri Kabinet vezető-helyettese, Visnyay Noémi
dr. _ Jogi lľoda vezetője, Bodnáľ Gabriella _ Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kincses
Ibolya Humónkapcsolati lroda vezetője, Dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna
Családtámogatást lroda vezetője, Varga Zita - Józsefváros Kozosségeiért Nonprofit Zrt.

k.źpviseletében, Yáradi Gizella _ Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont
intézményvezetője; Yáczi Mĺklósné _ Józsefłárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kozpont, Józsefvárosi Kábítószeľügyi Egleztető Fóľum munkatársa, Iványi Gytingyvér -
Városépítészeti lroda vezetője, Annus Viktor _ Rév9 Zrt. vezérigazgatója, Dr. Atfi'ldi Gytirgy
_ Rév8 Zrt. igazgatósági tagja,

Zentai oszkár
Tisztelettel kösztinti a megjelenteket. Az Embeľi Eľőforľás Bizottság 20|6. évi 6. rendes Ĺilését

megnyitja. Megállapítja, hogy |2 fő van jelen, 3 fő igazoltarĺ hiányzik, ezáIta| a Bizotĺság
határozatképes. Az eľedeti meghívóban kiküldöttelĺľrez képest stirgősségi előterjesĺés érkezett,



javaslat páIyázati dĺjntések meghozata|ára, ezze| a módosítással javasolja elfogadásra a
napirendet. Szavazásra bocsátja az tĺlés napiľendjét.

Napirend:

I. Átruházotthatásköľbcnmcghozhatódöntéselĺ:

1. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására
(írósbeĺi előterjesztés) zĺR[ ÜlÉs
Elő terj e sztő., Sántha P éterné - alpolgárme st er

il. Képviselő-testületi előteriesztések:

1. Javaslat páůyź.zati dtintések meghozata|ára ,,Ä leromlott telepůilésľészeken élő
alacsony státuszrĺ lakosság életkiirĺilményeinek javítása, társadalmi és ťuikai
rehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.1-15) c. felhívás támogatási kérelmének
benyújtásával kapcsolatban'.
(írásbeli előterj esztés, SURGOSSEG)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Sára Botond - alpolgármester
dľ. Ferencz orsolya - kźpviseĺő
Kaiser József - hźpviselő
Guzs Gyula _ képviselő

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy aBizottság 11 igen, 0 nem, I tartőzkođással a napirenđet elfogadta:

109/2016. (VJIJ.24.) sz. EMBJ határozat (11 igen" 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság az alabbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

I. Átľuházotthatáskłirbenmeehozhatódiintések:

1. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására
(írásbeĺi előteľjesztés) zĺPĺr tilÉs
El őterj es ztő : Sántha P éterné - alpo I górme ster

il. Képviselő-testiiletielőteriesztések:

1. Javaslat pályázati dłintések meghozata|ára ,,A leromlott településrészeken é|t'

alacsony státuszú lakosság életkiirülményeinek javítása, táľsadalmi és Íizikai
ľehabilitációja Budapesten'' (vEKoP-6.2.1.15) c. felhívás támogatási kéľelmének
benyújtásával kapcsolaťban,,
(ír ós b eli előterj es zté s, SURG)SS EG)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

dľ. Sára Botond - alpolgármester
dr' Feľencz orsolya - kepviselő
Kaiser József - képviselő
Guzs Gyula - kźpviselő



I. Atľuházotthatáskłirbenmeghozhatódöntések:

Napirend I/1. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálásáľa
(írásbeli előterjesztés) Z^RT ÜI,És
Előterj e sztő.. Sántha P é terné - alpol gárme s teľ

A napirendtárgya|álsa zárt ülés keretében ttirtént az Mtitv. 46.s (2) bekezdése éľtelmében.
A napiľend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 110/20l6.(Vrrr.24.) sz. ľ-Mtsl

határozatot a zárt ülésről késziilt jegyzőkiinyv tarta|mazza.

u. Képviselő.testületi előteľiesztések:

Napirend Ia|. pontja: Javaslat páůyázati dtintések meghozata|ára ,,A leľomlott
településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkiiriilményeinek javítása, táľsadalmi és

Íizikai rehabilitáciĺója Budapesten'' (vEKoP-6.2.|-15) c. felhívás támogatási kérelmének
benyújtásával kapcsolatban
(írósbeli előteľj esztés)
Előterjesztő'. dr. Kocsis Máté - polgórmester

dr. Sára Botond - alpolgáľmester
dr. Ferencz orsolya - képviselő
Kaiser József - hźpviselő
Guzs Gyula _ képviselő

Zentai Oszkáľ
Megadj a a szőt Camara-B e rcczki Ferenc Mikló snak.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Paľ megjegyzése, illetve kérdése lenne apźl|yázattal kapcsolatbarl. Az első technikai jellegű, a
negyedik oldalon, a pľojektelemek felsoľolásánáI az eIső blokkban, a lakhatási programoknál,
cĺnkormányzati lakóépületek komplex kĺjzĺjsségi megújítása kb. harminc-cjtven db lakás. Itt nem
házat, illetve épületet akaĺtak ími? A közĺisségi zöld udvaľ program kb. 10 udvaľra terjeđ ki,
ezzelkapcsolatban azt szerctĺé, hogyha ez a sztlm emelkedne' és több zöld udvar valósulna meg,
olyan házakbarĺ is, ahol eddig nem volt udvar. Továbbáújuljon meg több udvar ott, aholeddig is
volt, csak lerom\ott az áI|apota. A blokk végén, a lakhatási szervęzętek integrációjának
elősegítése, JGK, JSZSZGYK, Polgármesteri Hivatal részhezkapcsolódik következő kérdése. A
belső kommunikációt tényleg EU-s pénzbol szeretnék javítani? Nem lerľre esetleg más forľás?
Az EU-s forrást a kerĹiletiekĺe is költhetnék. A 3. blokk, kĺĺzterület és kozbiztonsági
programokban szereplő, problémaorientált közösségi rendészet kialakítása konkĺétan miről
sző|na? Van polgaľőľség' van szomszéđsági jźtrőrszolgálat, rendőrség. A Kövessi Erzsébet
Baptista Szakközépiskola Szakiskola és GimnĺŁium venne részt a konzorciumban, mint a soft
programok koordináciőját végző egység. A felsorolásban látott egy frissen alakult civil
szervezetet. a Józsefuárosi Magdolna-negyed Egyesületet, esetleg más civil szervezeteket is be
lehetne-e vonni? A Helyi Támogató Csoport tagsai kĺizött ott van mind a négy önkormźlnyzati
képviselo, ha jól érti azért, mert bar a kľízisterĹilet a 9-es és 10-es köľzetet éńnti, ugyanakkor a
ll-es és a 8-as kcjrzeten belül is van veszélyeńetett terület, ahol szintén töľténnek majd
beavatkozások. Észrevett egy Iĺbźń a térképen, a Fiumei úton, a volt Józsefuaľosi Pályaudvar
teľületén lévő tcĺmb, ahol annak idején volt háľom db lakóépület' veszélyeztetett teľĹiletként van
feltüntetve, indokolatlanul, mivelott jelenleg egy meg nem nyílt múzeum van.

Zentai oszkár
Y á|aszadást a me gadj a a szőt dľ. Al ťo l di Gyorgynek.



dr. Alföldi Gytirgy
Ez egy teljesen új típusú pá|yázat, keret jellegű javaslat, a20l7-es év nyitva á|| arra, hogy a
részletes programok kialakuljanak. Ilyen módon naturáliákat raktak össze, szerettek volna
bevonni 30-50 házat, de a 2 milliaľd forint eÍTe nem elegendő. Körülbelül egy-két házra
vonatkozik, ezeket nem ők vtt|asztják ki, hanem a lakossági igények, és a műszaki elokészítés
a|apján keľülnek kiválasztásra, akozosségi zöld uđvarok vonatkozásában szintén. Jelenleg 10

udvar szerepel a leírásban, de még nem tudják a pontos foľľásokat, igényeket, és ań, hogy mely
házakat érinti, ezek2017-ben fognak kiderĹilni. Apá|yázatban újdonság,hogy a soft programok
és a hard pľogľamok arźnya megfordult, előbbi 60%o, utőbbi 40 o/o, tehát nem beruházás-
centrikus, hanem ember-centľikus. A pľoblémaorientált közösségi rendészet a szomszédsági
rendőrség új neve, gyakorlatban .Ügyana4 beltigyi politikai változások miatt volt szükség
vá|Íoztatásra. Civil szetvezetek bevonására 20l7-ben mindenütt Iesz mód, a program
koordinátorai eń. biztosítani fogják. Csak háľom önkormányzati képvise|őtlát a Helyi Támogató
Csoportban, véleménye szerint az ezze| kapcsolatos kérdéseket majd a Képviselő-testület ülésén
kellene felvetni.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

dr. Erőss Gábor
Nagyon,,klassz'', hogy ilyen programokbanrészt vesznek, sok jó dolog szerepel benne. Jelezné,
hogy ilyen fontosságú előterjesztésre jó lenne, ha több idő jutna. Nyilván jogszenĺ stirgősséggel
előterjeszteni, de nem Szerencsés. Elnök uľat kéľi, hogy ha van rá mód, legyen ráhatással aĺĺa,
hogy az ilyen fontos, meghataľoző, tobb éves pľogľamok előteľjesztései hamaľabb jussanak el a
bizottság tagsalhoz. Kérdése, hogy tanoda pľogľam' meglévő tanodákhoz való kapcsolódás, ezek
bevonása, vagy új, tanoda jellegű progľamok nem szerepelnek a kiíľásban? Továbbá egészség-
megőľzési, betegség-mege|őzési, sztirési programok szintén nem szeľepelnek? Amennyiben
nincsenek, javasolja, hogy legyenek, nagyon fontosnak tatja. Az orczy-paľkban tĺjrténő
fakivágások kapcsán, a beruháző fźljIalta, hogy a keľület nem tud annyi helyet kijelölni
fatiltetésre, mint amennyit fapőtlásként ők szeretnének természetben, és nem csak péĺuben
megváltani, pótolni. Lehetne-e olyan programelemet beiktatni, azold udvar fejlesztésen túl - ami
abszolút pozítív, és támogatj a Carĺara-Bercczf<l úr javaslatát a kiterjesztésľe - , amely fahelyek
kijelöléséről, fatiltetésről szólna? Ez is javítaná a helyben élők életminőségét. A Helyi Ttlmogatő
Csoport tagjai között látja a Józsefuaĺosi Református Egyhźtzkozséget, đe az Evangélikus
Egyhźnkozséget nem. Az Evangélikus Egyházközség bevonásán gondolkoznak-e? Szívesen
csatlakozna személyesen is a helyi támogatő csopoľtba - amely nęm ťlzetős, hanem ĺjnkéntes
munka - mint helyi onkormźnyzati képviselő, és mint szociológus. Fontolják meg, hogy nem
csak egyénileg megválasztottképviselőket vonnak be a csoport muĺ.kájába.

Zentai oszkár
Megkĺiszöni Képviselő ilr feIajullásźń.YáIaszadásľa megadjaaszőt dr. Alf<'ldi Györgynek.

dľ. Alfiildi Gyiiľgy
Ismét javasolja, hogy a Helyi Támogató Csopoľtra vonatkozó kérdést a Képviselő-testület előtt
tárgya|jtk meg, ennek megvitatása nem a szal<rnai előkészítő csoport feladata. Camara-Bereczki
Ferenc Miklós koľábban feltett, a lakhatási szervezetek integľációjanak elősegítésével
kapcsolatos kérdésére vźiaszo|. Azért tették be a progľanrlba, meľt egy szervezetet borzasńőan
nehéz belülľől ujraképezni, fóleg egy olyan helyzetben, amelyben nagyon komoly lakásrendelet-
módosulás vtlrhatő, Polgĺĺrmester úr bejelentése alapján szeptembertő|. Ez új helyzetbehozza az
említett szewezeteket, meg kell ismerniük egymás munkáját, a lakosság részére pedig biaosítani



kell a természetes hozzáférést a ľendeletek által biztosított lehetőségekhez, ez sok munkát
igényel. Ezért szikséges ezen szeľvezeteknek ilyen képzéseken, tréningeken egyĹittes munkával
ľészt venni. Nem kerül sokba' éS nem vesznek el sok fat a kerülettől. Dr. Erőss Gábor képviselő
úr tanodákkal, egészségügyi szrĺrésekkel kapcsolatos kérdésére vá|aszo|: a progľamban szeľeplő
felsorolásban a munkaerő-piaci reintegľáció cím a|at1szerepel, hiszen ezek mind afog|a|końatás
elősegítését cé|ozztlk. Äz e[ókészíto megbeszéIésen sokat tárgya|tak a foglalkoztatási osztállyal,
akik elmondták, hogy a munkába tĺjrténő belépésnek egyik nagy akadá|ya az egészségtigyi
helyzet, ezért szerepel a pľogramban egészségügyi stratégia, illetve preventív eszközok
kidolgozása. A tanoda pľogľam szintén a foglalkoztatásban töľténő előľébbjutást segíti elő, a 8

osńźiy e|végzése, illetve ltána szakma-tanulás lehetőségének biztosításáva|, ez a részletes
programleírásban szerepel. A fakiültetéssel kapcsolatos kérdés vonatkozásábanválaszolja, hogy
be lehetne vonni a fétkat a zo|d udvaľ progľamba, mivel ennek egyébként is az lenne a menete,

hogy az önkormányzatbińosítjahozzá az eszkozoket _ a fźkat, viľágokat, bokĺokat _, amelyeket
a lakók egytitt be tudnának építeni. A kĺjzĺjsségi tervezéshez, kertészeti munkákhoz kapnĺának

segítséget. Az utcán töľténő kiĺiltetéshez kapcsolódóan van egy olyan progľam' hogy
bűnmegelozés a kcjrnyezettewezés segítségéve|. Ez egy pľogľamcsomag' amely a köZtertiletek
kisebb hibáival foglalkozik, ezen beltil is van mód faültetésre. Elsosorban akozbińonság felől
közelítenek a köZterületek'hez, mivel előfordul, hogy egy fa inkább akaďá|yozza akozbiztonsági
he|yzet javítástĺt. 2017-beĺ az a|aku|ő szakéĺoi csopoľtok majd megvizsgá|ják a helyzetet, és

javaslatot tesznek faültetéssel kapcsolatban, úgy gondolja, hogy ez dinamikusan teľvezhető, és

vaĺr helye a progľamban.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt Camaľa-Bereczki Ferenc Miklósnak.

Camara-Beľeczki Feľenc Miklĺós
Koszĺjni az edđigi vá'Iaszokat. Van egy pľoblémás tömb, amelyet a Práter utca _ Füvészkert utca

- Tĺjmő utca - Illés utca hattro|, a 8' körzet része, ezen belül aPráter utca és a T<jmő utca sarkán
található egy onkormányzati tulajdonú lakóépiilet, ahonnan a Semmelweis Egyetem
kollégiumába nemľégiben átlőttek egy fegyverrel, eľre is volt példa. Úgy gondolja, hogy az
egész tömb rászorulna a szociális rehabilitációra. Van-e mód arta, hogy bővítsék az

akcióterületet? Továbbá azon a részen, ami be van jelolve, mint veszé|yeztetett teľület, viszont
nincs benne a konkľét magteľületben, meg fognak-e valósulni programelemek? A koľábban
említett tomböt be lehetne-e vonni a programba? Bár nem az orczy negyed része, a mát
bevonásra került haľom Magdolna negyedi tomb sem az. A Kőris utca - Dugonics utca - orczy
iú źĺ|ta|hataľolt fél tĺjmb esetében kitől váľjak a megoldást, a Nemzeti KözszolgáIatiEgyetemtől?
Mit fognak kezdeni a |51-t52-es tömbbel, mi a hosszú távu terv? Most sem szerepel az

akciótervben, pedig meglehetősen problémás. ott van a rendőrségi konténer, de csak dísznek.

Zentai oszkár
Yá|aszadásra megadja a szőt dr' Alft'ldi Gyöľgynek.

dľ. Alfiildi Gytirgy
A 151-es tomb azértmaraďt ki a programból' mert egymagára kevés lenne a2 mi||iárd foľint.

Mar több fejlesztési igény, és lehetőség is megje|ent ezze| a résszel kapcsolatban, ezért is
gondolták, hogy a szőbanforgő páIyazatból kihagyják. Azol<ra a tömbökĺe koncentrálnak, ahol
éľdemi előrelépést tudnak tenni. A programot bővíteni nem lehet, meľt a Camaľa-Bereczkí
Ferenc által említett teľiilet kívül esik mind a Magdolna negyed, minđ az orczy negyed területén'

Az akciótertiletet a Magdolna negyed és az orczy negyed együttesébőI alakították ki. Láthatő,
hogy az orczy negyed elnevezés valójában a Ktivźtria teret és kornyékét fedi, a program eÍTe

vonatkozik. Azért alakult így, mert hiába dolgoztak 10 évig a Magdolna negyeden, akízis



tömbök megmaradtak, ezért keľült be a programba a Magdolna negyed háľom, az orczy
negyednek pedig négy komoly problémákkal telített tömbje. EzáItaI egy koherens, éľdemi
váItozásokat hoző pľogľamot lehet végigvinni. A pľogľamban újdonság, hogy hosszú, 2020.
június 30-ig került kiírásra a megvalósítása, ez ídő alatt sokat véútozhatnak a koltségek, ezért
gondolták, hogy a 7 tomb elegendo feladatot jelent. A 15l-es tömböt általános kerĹiletfejlesztési
eszkozökkel lehetne fejleszteni. Az orczy negyed rehabilitációjanak ez csupán megkezdése,
további erőforrásokat, és lehetőségeket kell gyűjteni al.lhoz, hogy tovább tudjon haladni a
pro gram, és val amennyi problémára me go ldást ta|á|j anak.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Köszöni a Rév8 Zrt., íI|etve azBpítészi Iľoda, valamint a szociális ágazat dolgozóinak munkáját,
amellyel elősegítették a negyed felújítását, illetve azittlakők életköľÍilményeinek jalu|ását.Ez
nem egy előre kiít pľogram' ahogy azt korábban Erőss Gábor említette, ame|yhez
alkalmazkodni kell' hanem ők csináljfü, és ľeméli, hogy az ötletet befogadja a VEKOP pá|yázat.

A Helyi Támogató Csoport létszttma kotött, legfeljebb tíz fo vehet résń benne. Ugy gondolták,
hogy azon szeľeplőket kell meghívni, akik már eleve részt vettek, és vesznek a programokban. A
munkaerő-piaci ľeintegráciő, valamint a foglalkoztatási és gazdasźtgi pľogramok lesznek a
Iegizgalmasabbak. Véleménye szerint minden lakót meg kell keľesni, akinek képzettsége van,
vagy hogyha nem gyakorolja, akkor segíteni kell neki a felelevenítésben. Amennyiben valakinek
nincs képzettsége, annak képzettséget kell adni, amelyet a helyszínen, nem messze a
lakóhelyĹiktől is tudnak gyakoľolni. Ebben nýjthat majd segítséget a Kcjvessi Eľzsébet Baptista
Szakközépiskola Szakiskola és Gimnázium. A problémaorientált közösségi rendészet
kialakításában a kozterület-felügyelet is részt vesz' nem csak a rendőrség. A polgaľőrség is részt
fog venni a ,,Szomszédok egymáséĺt mozgalom'' kialakításában és mfüödtetésében, és minden
civil szervezet meghívásľa keľül, az eđđigi gyakorlat szerint, képviselőkkel és helyi lakosokkal
egyetemben. Camara-Bęreczki ilrhoz hasonlóan hiányolja, hogy az említett Tömő utcai tömb
nem szerepe| az akciőtervben, tĺibbször javasolta korábban a tertilet he|yrehozata|źi.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.

dľ. Erőss Gáboľ
Kérdése, hogy az épiiletek lebontásáná| szereplo ,,kb. két épület'' hogy lehet kĺjriilbelüli
mennyiség, és konkrétan melyek ezek az épületek? Továbbá biĺosan jó helyen van-e a tanoda
program _ amely az alső tagozatos gyerekek lemorzsolódását hivatott megelőzni _ a munkaeľő-
piaci reintegráciő alpľogramban? Nem lehetne-e külĺjn fejezetet szentelni kimondottan a
gyerekeknek? Az egészségügy kapcsán említésre került, hogy vannak prevenciós vonatkozások,
csakhogy stratégiát említett és nem konkrét programokat' đe lehet, hogy felľeértette. oľömmel
olvasta az előterjesńésben, hogy még a|épcsóhźnakba is napelemek keľĹilnének.EzvaIőbanígy
Iesz?

Zentai Oszkár
Ytiaszadźsra megadja aszőt dr. Alföldi Gyĺirgynek.
dr. AlÍiitdi Gyiirgy
Egyetéľt a Képviselo íxĺa|, az egész pľogram aľra fókuszál, hogy aváItozások kulcsai a fiatalok.
Az áIta|tnos iskolákľa vonatkozó tanoda programot a jelenlegi program nem biztos, hogy fel
tudja vállalni. Elsősorban a munkába áI|ást szeretnék elősegíteni, tehát a köriilbelül 14 és 20 év



közotti fiatalokat sző|ítja meg a pľogram' ak1k az iskola elvégzése utáni munktlba áI|ás

kihívásaival szembestilnek. Itt is megiegyzi,hogy a programokZ}I]-ben kerülnek pontosításra.
Ezek keret jellegű programok, ezért nincsenek konkĺétabban részletezve. E'gye|őre a célok, és a
legfontosabb eszközök keľĺiltek felsoľolásra, amelyeket a megjelölt végrehajtó szervezetek
fognak nagyon sok munkáva| rászabni a hét tĺimb igényeire. A Kcivessi iskola lesz a helyszín.
Azért javasoljfü a konzorciumi megállapodást, hogy az iskolában legyen a foglalkoztatási és

képzési központ, aho| az embeľek bármikoľ találnak szolgáItattlsokat, és részt tudnak venni a
pľogľamokban.- hasonlóképpen, ahogy az aMagdolna negyed esetében a Kesztytĺgyárban mttr
megvalósult. Ugy gondolják, hogy a Ktjvessi iskola adottságai folýán alkalmas a programok
befogadására. A progľam nyitott a foglalkoztatás-egészségügy irányába, úgy gondolja, hogy
majd be kell vorľri ezt a teru|etet is. Teľvezési szempontbő| nehéz heIyzet, mert látjźk az
igényeket, ugyanakkor nem elég, hogyha a pľogramban csak ezek kerülnek leírásra, mivel 20T1-
re az emberek progľamjává kell vá|nia. Ezért szerepelnek benne eIokészitő és gondolatébtesztő
feladatok 20l7-te, az addíg rendelkezésre á1ló idő alatt ki fog deľülni, hogy mely egészségügyi
szolgtitatások segítik a munkába á||ást, melyek a reális eszközök. Ennek több oldala vaÍl, a
foglakoztatási osztály is többfajta elemet említ, nem pusztźn az egészségügy a céI, haĺem az,
hogy az emberek foglalkoztatása legyen biztosítva. Ezért került kiírásra a program három
csomagban, válaszolva a tertilet legfontosabb kihívásaira, tehát a munkanélküliségľe, iletve a
munkába keriilésre, a lakhatásra, és a közteľiileti életre.

Zentai oszkáľ
Megadja a szót dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

dľ. Erőss Gábor
Mar csak egy vonatkozásra térne ki' hátha kiérdemli Kaiser József képviselő ur tálmogattsát ana
voĺatozőan, hogy részt vehessen a támogató csoportban. Minden kutatásból nyilvánvalóan
kidertil, hogy az a pérz., amelyet 6-8 éves korban köItenek egy gyerekľe, például a gyerek
korľepetálásaľa _ hogy ne olyan elvont intézményekĺől beszéljen, mint egy tanoda _ és például
100 forintnak veszik ezt az cisszeget, akkor I0-I2 éves korára ugyanaz 200 forint, 14 éves korban
500 forint, 16-18 éves korban pedig _ amikor oda kertil egy flata|, hogy nincs megfelelő
végzetĺsége, és ezért munkaeľő-piaci integrtrciőja problematikus _ mar 1000 forint |esz a
támogatási ĺisszeg. Valóban be kell avatkozni azorL a szinten is, foleg hogy a koľmány
lecsökkentette a tankötelezettséget 16 évre. Tényleg van egy olyan kľitikus pont, ahol segíteni
kell a munkaerő-piaci elhelyezkedésben és reintegrációban. Ugyanakkor busásan megtéľiiI
minden támogatás kisgyermekkorban. Nulla éves koľban pedig még kevesebb osszeget igényel.
Nem véletlenül létezik a Biztos Kezdet Progľam, illetve több hasonló progľam, amelyek 0-tól 6

éves koľig cé|ozzělk a gyerekeket, ezért továbbra is fenntaľtaná, hogy érdemes részletesen
kidolgozni a programot, amennyiben a kiírás nem tiltja. Eľdemes eú. a résń" hangsúlyosabbá
terľri, és oda is ĺisszpontosítani erőforrásokat.

Zentai Oszkár
Y áIaszadásr a me gađj a a szőt đr. A1 ft l di Györgynek.

dľ. Alfii|di Gytiľgy
Be fogiĺík emelni a programba. A Biztos Kezdet program nem kertilhetett bele, mivel ez külön
ágon, önállóan pá|yázhatő forrás. Egyetért a Képviselő únal.

Zentai oszkár
A vitát \ezĄa. Szavazásra bocsáda az alábbihatźrozatijavaslatot:



Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés megÍttrgyal'áséú.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. augusztus 25.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja' hogy a Bizottság T2 ígen,0 nem, 0 tartózkodással a határozatot elfogadta.

111/2016. ("VIII.24.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeĺi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e|őterjesńés megttrgya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó : 20I 6. augusztus 25.

Zentai Oszkár
A napiľend tźlrgyalásźúIezfuja. Megadja a szőt dľ. Eľőss Gábornak.

xÉpvrsnr,ol FELvILÁGoSÍľÁs xÉnpspx

dľ. Erőss Gábor
Statisztikákat kér arľa vonatkozőan, hogy a nyar folyamán a kerületben hány kilakoltatás toľtént,
illetve egy olyan bontásban ugyanezt, hogy ebben hány kiskorú gyermek volt érintett
összességében, illetve ezzel pźtrhuzanosan a hátra|ékkezelési lehetőségben - ami megnyílt
illetve iĺjrarryí|t, kibovtilt - hźnyan vettek részt, hány családnak oldódott meg adott esetben a
lakhatása, illetve ezeknek egy jelentős ľésze még folyamatban van, tehát akkor ań is, hogy hány
van még folyamatban.

Zentai Oszkáľ
A Képviselő ur írásban fogvźtlasú" kapni a kérdésére. A bizottság ülését 9:38-koľ bezźrja.

ń ,1-, (}/ Z['/Ä'.-L.''q
Zentai oszkáľ
aBizottság elnöke

A jegyzőkonyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Embeľi Eľőforrás
Bizottság 2011 6. augusztus 24-ei úIésén elhangzottakat hitelesen tanúsítj a.

Ąsolgá.ĺłi)'''
.ď. -ě- .+';'' bł'.-- cJ-ąjJ.^-
i *....i Ęi
t W f'pzervezési 

és Képviselői Iroda vezetője

A j e gy vpkonyvet készítette :

' 
1"[---

PállYa Dóra

K.m.f. ć3"*-. á
Camara-Bereczki Ferenc Miklós
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Szervezési és Képviselői Iroda ugyintézője


