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JEEYzoroľYV
Készült: Az Emberi Erőforľás Bizottság 2015. május t3-án (szerdán) 15,00 ĺiľakoľ

a J őzsefv árosi Polgáľm esteľi Hivatal
(Bp. VIII.' Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgya|őjában megtartott 1. rendkívüli

üIéséľől

Levezető elniik: Zeĺtai oszkaľ
Jelenlévő tagok: Dr. Szilágyi Demeter - alelnĺjk

Simon Gyĺiĺgy _ alelnĺjk
Balogh István
Kaiser József Lajos
Komássy Zsolt Akos
Dr. Eľőss Gábor Jĺínos
Nagy Gáborné
Patatics Balázs
Máté Andľás
Boroznaki ĺ,paa
Vámos Andrea
Bálint Gergely
Camaľa-B e rcczki Ferenc Mikló s

Távolmaradását bejelentette: Erhardt Zo|táĺné Dr. Ferencz orsolya lldikó _ alelnĺjk,

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné _ aĺpoĺgármester, Danada-Rimán Edina - jeg1lző,
Dr. Kovács Gabriella _ aljegyző, Dr. Balla Katalin - Jeg1lzői Kabinet vezető, Dľ. Dabasi
Anita - onkormányzati főtanócsadó, Dľ. Bojsza Kľisztina _ Humánszolgáltatási Ugłosztáty
vezető, Dľ. Galambos Eszter - Jogi lroda vezető, Bodnáľ Gabriella - Szervezési és
Képviseĺői Iroda vezető, Kincses Ibolya _ Humánkapcsolati lroda vezető, Kis István -
Józsefvárosi Gyermekek Üdultetéséért Kozhasznú Nonprofit ffi. ugyvezető igazgató, PáI
Enikő _ JKH Nonprofit Kft., Szahnai igazgató, ügyfelkapcsolati vezető, Markĺó Tímea
Kisfulu Kft. irodavezető, Dr.Koroknai Andľás _ JESZ fcíigazgató, |notainé Sólyom Éva -
Napsugár Napkozi otthonos ovoda vezető, Husvéth Lauľa _ Hétszín.viróg Napközi otthonos
ovoda vezető, Aissou Erzsébet _ Mesepalota Napközi otthonos ovoda vezető, Csabainé
Lampeľt Ágnes _ Százszorszép \apkazi otthonoś ovoda vezető, Gyuľkovics Mik|ósné _
Napraforgó Napkozi otthonos ovoda vezető, Závođny Lászllő _ JSZSZGYK Gazdagási
vezető, Takács Gábor _ JSZSZGYK Intézményvezető-helyeŕŕeů Koscsóné Kolkopf JudÍt _
Józsefvárosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetője, Szabóné Fónagy Eľzsébet - KLIK tankeľületi
igazgató, Biľóné Szunaĺ Oľsolya _ BFKH Vlll.kerületi Hivatal vezető helyettes, Obeľth
József _ MEJ)K képviseletében, Laki István - Budapest Józsefiórosi Református Egyház
kĺźpviseletében, Joachim Gyiirgyné Nagycsaládosok Józsefváľosi Egyesülete
képviseletében.



Zentai oszkár
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, azEmbeń Erőforrás Bizottság 2015. évi 1. rendkívüli
ülését megnyitja. Az Embeľi Erőforľás Bizottság haÍźlrozatképességét i3 fovel megáIlapítja, a
bizottság határozatképes. Az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint javaslatot
tesz' majd szavazásra bocsátja a napirenđet:

Az Emberi Eľőforrás Bizottságaz alábbi napiľendet fogadja el:

Napiľend:

I. Átľuházotthatásktiľbenmeehozhatódtintések:
1. Javaslat civil szervezetek beszámolóinak elfogadására

Előteľjesĺő: dr. Bojsza Kľisztina _ a HumánszoIgá|tatási Ügyosztály vezetője
(írásbeli előterj esztés)

2. Javaslat a Benyovszky orvosi Kłizponttal ktitendő együttműktidési megállapodás
érd ekéb en szán dékny i|atkozat elfo gadás áľa
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ
(írásbeli előterj esztés)

3. Javaslat a 2015. évi ,,Józsefvárosi Gyermekekért'' szakmai kitĺintetések
odaítélésére
Előterjesztő: Zentu oszkźx _ azBmbeľi Erőfoľrás Bizottság.ęlnöke
(írásbeli előterjesztés) (ZART ULES)

II. Képviselő-testtileti előteľi esztés ek:

1. Javaslat fellebbezés elbíľálására szociális támogatás ügyben
Előteťesztő: Sántha Péteľné _ alpolgármester
(írásbeli előteľjesztés) (ZART ULES)

2. Javaslat a Jőzsefválľosi Gyermekek Üdĺĺltetéséért Kiizhasznrĺ Nonpľofit Kft-vel
kap cs o lato s tulaj do nosĺ diintés ek meghozata|ár a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esztés)

3. Javaslattétel funkcionális megújulásra a Jőzsefváľosi pályaudvar területén
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
(írásbeli előterj esztés)

4. Javaslat megállapodás megktitésére sporttevékenységgel kapcsolatban
E\őteľjesztő: Zentai oszkźr - képvíselő
(írásbeli előterj esztés)



5. Javaslat a Budapest Józsefvárosi onkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogő éľtékelés elfogadására
Előterjesxő: Sántha Péterné _ alpolgármester
(írásbeli előterj esztés)

6. Javaslat önkormányzati intézmények áta|akitásáva| kapcsolatos diintések
meghozatalára
Előteľjesztő: Dr. Kocsis }ĺ4:até - polgármester

Sántha Péterné _ alpolgármesteľ
(írásbeli előteĺj esztés)

7. Javaslat a pénzbelĺ és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociáIis és gyermekjó,léti ellátások helyi szabályairól sző|ő ,l'0ĺ2015. (ru. 01.)

ii nkormányzati ľendelet mĺídos ítására
Előteľj esztő : S antha Péterné - alpo 1 gármester
(íľásbeli előterj esztés)

8. Javaslat il gyermekétkeztetés feltételeit javítő fejlesztések támogatásźlhoz
kapcsolĺíd ő pá,|y ázat benyújtására
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(íľásbeli előterj esztés)

9. Javaslat a Képviselő-testüIet és Szervei Szervezeti és Műktidési Szabályzatáró|
szóIiő 3 6 1201 4. (xI.06.) iinko rmá ny zati rendelet mó do sítás á ra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előteľj esztés)

10. Javaslat a Magdolna Negyed Progľam III. megvalĺisításához szükséges döntések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Yáté,. polgáľmester
(írásbeli e|őteq esztés, P oTKEZBE S ITES )

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy az Embeń Erőforľás Bizottság az alábbi napiľendet 12 ígen, 0 nem, 1

tartőzko dás szav azat\al elfo gadta:

70l2015.(V.13.) sz. EMBJ határozat (12 ieen, 0 nem szavazattal" 1 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforľás Bizottságaz alábbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

I. Átľuházott hatásköľben meehozható diintések:

1. Javaslat civil szervezetek beszámolĺíinak elfoga d'ására
Etőterjesztő: dr. Bojsza Kĺisztina - a HumánszolgáItatási ÜgyosztáIy vezetője
(írósbeli előterj esztés)



2. Javaslat a Benyovszky Orvosi Ktizponttal kötendő együttműkłidési megállapodás
éľd ekéb en szán dékny i|atkozat elfo gadás á ra
Előteľjesztő: dr. Kocsis Mźrté _ polgármesteľ
(ír ásb eli előterj e s ztés)

3. Javaslat a 20|'5. évi ,,Józsefuárosi Gyermekekért,, szakmai kitůintetések
odaítélésére
Előteľjesztő: Zeĺtai oszkźtr - azBmbeľi Erőfonás Bizottság elnöke
(írásbeĺi eĺőteľjesztés) QÁRr tjĺÉs)

II. Képviselő.testtileti előteľi esztések:

1. Javaslat fellebbezés elbírálására szociális támogatás iigyben
Előterj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester
(írásbeli előterj esztés) QÁRr Üĺrs)

2. Javaslat a Jőzsefválrosi Gyermekek Udültetéséért Kiizhasznú NonproÍit Kft-vel
kap cs olatos tulaj don osi d tintés ek meghozata|ár a
Előteľjesztő: Dr. Kocsis lll4:áté. polgármesteľ
(írásbeli előteľj esztés)

3. Javaslattétel funkcionális megrĺjulásľa a JőzseÍváľosi pályaudvaľ területén
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előteľj esztés)

4. Javaslat megállapodás megkiitéséľe spoľttevékenységgel kapcsolatban
Előterjesztő: Zentai oszkár - képviselő
(íľásbeli előteľj esztés)

5. Javaslat a Budapest Jĺizsefvárosi onkormányzat 2014. évi gyeľmekjĺóléti és

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáľól szólró átfogő éľtékelés elfogadásáľa
Előteľj esztő : S ĺántha P étemé - alpo l gármesteľ
(íľásbeli előterj esztés)

6. Javaslat önkoľmányzati intézmények áta|akÍtásáva| kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis i|i4źúé _ polgármester

Santha Péteľné - alpolgármester
(írásbeli előterj esztés)

7. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtró
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairĺól sző|ő 1012015. (m. 0t.)
łinkormányzati rendelet módosítására
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester
(íľásbeli előterj esztés)



8. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásálhoz
kapcsolĺód ő pá.Jy ázat benyújtására
Előterjeszto: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esĺés)

9. Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szervezeti és Műkiidési Szabályzatárő|
szćiő 3 6 lf01 4. (XI.06.) ii nko ľm á ny zati ľendelet m ó dosítás á ra
Előteťesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esĺés)

10. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. megvalósÍtásához szükséges döntések
meghozata|ára
Előterj e sĺő : Dľ. Ko csi s IvIáté, - pol gáľmester
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)

A bízottsdg létszdma Kaiser Jóuef megérkezésével _ 14 főre vúltozott.

I. Átruházotthatásktirbenmeghozhatódtintések:

Zentai oszkáľ
I-es blokk tekintetében javaslatot kér a napirendi pontok ktilön tárgya|źsára. Megadja a szót
dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Az 1-es napirendi pontot kéľi külon táľgyalni.

Zentai oszkár
Egyéb ktilön tfugya|źsrajavaslat? Megadja aszőt Camaľa-Berenczki Ferenc Miklós bizottsági
tagnak.

Camara.Berenczki Feľenc Miklĺís
A 2-es napirendi pontot kéri kĹilön tárgyalni.

Zentai Oszkár
Rendben, a napirendi pontokat pontonként tátgya|ja aBizottság'

Napirend I/l. pontja: Javaslat civil szeľvezetek beszámolĺĺinak elfogadására
Előterjesztő: dr. BojszaKĺisztina- a Humánszo|gá|tattsi Ügyosztá|y vezetoje
(írás b eli előterj e s zté s)

Zentaioszkár
A napirend vitáját megnyitja, szeretettel köszönti a civil szewezetekjelenlévő képviselőit.
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.



Dľ. Erőss Gáboľ
A civil szervezetek kozött szerepelnek vallási szervezętekis, ezért ań. szeretné kérdezni, hogy
jő-e az, ha a civil szewezetekkozoÍt vannak a vallási jellegű szervezetek is? Azért ez mégis
csak két külön műfai.

Zentai oszkár
Yźiaszadásľa megadja a szőt Danada-Rimán Edina jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Eddigi gyakorlat az volt, amint benýjtottak, ugy hozták ezeket. a beszámolókat, amennyiben
igény vanrá, akkor a jövőben teľmészetesen ktilön is lehet tárgyalni.

Zentai Oszkár
Véleménye szerint ez rendeleti kérdés, most lehetoség van civil szeľvezeteknek béľelni, illetve
vá|Ia|kozásoknak bérelni. Az egyház lehetne egy harmadik kategóľia, csak a tevékenysége a
civil szeľvezetek tevékenységéhez áIIkozel, azértvaĺ ebben a kategóriában. További kérdés?
Megadja aszőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gáboľ
Az e|óterjesztésben lehetne úgy, hogy civil és egyházi, akkor egyértelmrĺ lenne, hogy miľől is
van szó.

Zentai Oszkár
Befogadja. További kérdés, hozzászőIás nem lévén, a vitát Iezárja, szavazásra bocsátja a
hatćr o zati j avas l atot :

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefuárosi Egyesülete (székhely: 1084 Budapest, Déri
Miksa utca 18.) civil szervezet 201'4. évről szóló szakmai beszámolóját és tudomásul
veszi a 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja a
Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a
Budapest, VIII. kerület Kálvaľia tér 22. (hĺsz.: 35459l0lU3) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. május 13.

2. elfogadja a SzĄa Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Budapest,
Királyok úda 38.) civil szervezęt 2014. évről szóló szakmai beszámolój át és a 2015.
évi tevékenységéről szóló szakmai teľvet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenriartását a kĺjzös kĺiltség
szintjén a Budapest VIII. kerĺilet Pál u. 3. (hĺsz.:36379310lN17) szám a|atti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő : 20I 5. május 1 3.



elfogadja a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvány (székhely: 1146 Buđapest,
Zichy Mihály utca 14.) civil szervezet 2014. évről szóló szakmai beszámolóját és a
2015. évi tevékenységéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartását a

Budapest VIII. kerület Mátyás tér 14. (hĺsz.: 35I48l0lN62) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: f0I5. május 13.

elfogadja az Eurőpai Soľs-Társak Kozhaszn,6 Egyesület (székhely: 1086 Budapest,
Dobozi utca7-9.) civil szervezet2014. évről szóló szakmai beszámolóját és a2015.
évi tevékenységéről szóló szakmai teľvet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartását a Budapest VIII.
kerÍilet Dobozi u.7-9. (hĺsz.: 3538ll0lN3) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 13.

elfogadja aMagyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (székhely: 1085 Budapest,
Baross u. 28.) civil szervezet2014. évről szóló szakmai beszámolóját és a2015. évi
tevékenységérő| szőIő szakmai tervet, valamint javasolja a Varosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartásźt. a Budapest VIII'
kerület Baĺoss u. 28. (hrsz.: 36739l0lN4) és a Budapest VIII. keľület Baross u. 118.
(hľsz.: 3548810lN26) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
IJatáriďő: f01, 5. május 1 3 .

elfogadja a Kótai Sportegyestilet (székhely: 1086 Budapest, Teleki L. tér 24.) cívi|
szetvezet 2014. évről szóló szakmai beszámolóját és a 20T5, évi tevékenységéľől
sző|ő szakmai tervet, valamint javasolja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntaľtását a Budapest VIII. kerület Teleki
tét 16. (hľsz.: 3473410lN26 és 3473410lN21) szárĺ a|atti két helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 1 3.

elfogadja a Budapest Józsefuárosi Református Egyhazkozség (székhely: 1085

Budapest, Salétrom u. 5.) szervezet 2014. évrő| szőIő szakmai beszĺĺmolóját és a
2015. évi tevékenységéľől szóló szakmai teľvet, valamint javasolja a

Yáĺosgazďálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fennta"ťtását a

Budapest VIII. kerĹilet Pľáter u. 30-32. (hĺsz.: 3569610lł54) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 13.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság az aLábbí határozatot 14 igen, 0 nem, 0
tartő zko dás szav azattal elfo s adta :

J.

5.

6.

7.



7112015.(V.13.) sz. EMBI hatáľozat (14 ieen. 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

1. etfogadja a Nagycsaládosok Józsefuaľosi EgyesüIete (székhely: 1084 Budapest, Déľi
Miksa utca i8.) civil szervezet2014. évről szóló szakmai beszámolóját és tudomásul
veszi a 2015. évi tevékenységéről szőIő szaknai tervet, valamint javasolja a

Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntaľtáséÍ" a

Budapest, VIII. kerület Kálvaria tér 22. (hĺsz.: 35459l0lN3) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. május 1 3.

2. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely: 1039 Budapest'
Királyok útja 38.) civil szervezet2014, évľől szóló szakmai beszámolóját és a 2015.

évi tevékenységéľőI szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a kozös költség
szintjén a Budapest VIII. kerület Pál u. 3. (hrsz.:363793l0lNI7) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármesteľ
Határiđő: 20I 5. május 1 3.

3. elfogadja a Kapocs Ifiúsági onsegítő Szolgálat Alapítvany (székhely: 1146 Budapest,
Zichy Mihály utca 14.) civil szervezet2014. évtő| szőIő szakmai beszámolóját és a
201'5. évi tevékenységéről szőIő szak.snai tervet, valamint javasolja 'a
Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj fenntartását a

Budapest VIII. kerület Mátyás t& 14. (hľsz.: 35I48l0lN62) sztlĺrl alatti helyiség
tekintetében.

Felelős: polgármesteľ
Hattlriđó: 20I 5. május 1 3.

4, elfogadja az Elxőpai Soľs-Társak Közhasznu Egyestilet (székhely: 1086 Budapest,
Dobozi utca 7-9.) civil szervezet 2014. évről szóló szahnai beszámolój át és a 2015.

évi tevékenységéről szóló szakmai tervet, valamint javasolja aYárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartźsát a Budapest VIII.
keľület Dobozi l.7-9. (hĺsz.: 3538Il0lN3) szám alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 13.

5. elfogadja aMagyat Emberi Jogvédő Központ Alapítvĺĺny (székhely: 1085 Budapest,
Baross u' 28.) civil szervezet 2014. évről szóló szaL<ĺnai beszámolój át és a 2015. évi
tevékenységéľől szóló szakmai tervet, valamint javasolja a Yźxosgazdálkodási és

Pénztigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a Budapest VIII.
kerület Baľoss u. 28. (hĺsz.: 3613910lN4) és a Budapest VIII. kenilet Baross u. 118.

(hľsz.: 3548810lN26) szźm alatti helyiség tekintetében.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. máius 13.



elfogadja a Kótai Sportegyestilet (székhely: 1086 Budapest' Teleki L. tér 24.) civil
szetvezet f0I4. évről szóló szakmai beszámolójtÍ. és a 2015. évi tevékenységéről
szóló szakmai tervet, valamint javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartását a Budapest VIII. keľület Teleki
tér 16. (hľsz.: 3473410lN26 és3473410lN27) számalaÍtikét helyiség tekintetében.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: f0I5' május 13.

elfogadja a Budapest Józsefuaľosi Református Egyhazkozség (székhely: 1085
Budapest' Salétrom u. 5.) szervezet 2014. évről szóló szakmai beszámolóját és a
2015. évi tevékenységéľől szóló szakmai teľvet, valamint javasolja a
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj fenntartásźt a
Budapest VIII. keriilet Pľáter u. 30-32. (hľsz.: 35696l0lV54) szám alatti helyiség
tekintetében.

Felelos: polgármester
IJatáriđo: 20I 5. május 1 3.

Napiľend U2. pontja: Javaslat a Benyovszlry oľvosi Központtal kötendő együttműkiidési
megállapodás érdekében szándéknyilatkozat elfogadásáľa
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esztés)

Zentai Oszkáľ
A napirend vitáját megnyitja, kérdés, hozzászőLás? Megadja a szőt Camara-Bereczki Ferenc
Miklós bizottsági tagnak.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
Szeretné megkérdezni Koroknai Anđrás Főigazgatő úľtól, amennyiben jelen van az ülésen,
amennyiben nincs' a kérdéséľe írásban szeľetne tájékoztatźtst kéľni. Köt-e másokkal is ilyen
megállapodásokat a Benyovszky orvosi Központ, illetve a felújítás után mennyivel ttibb
beteget lesz majd képes ellátni a IESZ. Az eloterjesztésben csak a ľöntgen van megemlítve
konkĺét péIdaként, mint szolgáItatásnffitás, illetve egyéb más kommunikációs és

egészségügyi PR-tevékenység, de konkľétan milyen szolgźlltatásokat nyújtanának ennek a
megállapo dásnak a keretében . Ezt szer ętné ľészletesebben megismerni.

Zentai oszkár
Yźiaszadásra megadja aszőt Danada-fumán Edina jegyzőnek.

Danada-Rimán Edina
Jelenleg a pontos ľészleteit nem tudjfü eĺmek a megáIlapodásnak, eZ egy szĺándéknyilatkozat,
ennek a részIeteinek a kiđolgoztsautan tudnak majđtájékońatást adni, hogy pontosan milyen
szo|gáItatźlso kat nyúj tanak.

Zentai Oszkáľ
Az e|hangzottak a|apjan szavazzon a Bizottság eĺľő| a vá|tozatrő|, hiszen ez még további
egyeńetésekĺe ad lehetőséget és arľa szeretné kémi a Hivatalt, hogy Főigazgatő Urnak
továbbítsa az elhangzott kéľdéseket, melyľe íľásban adja meg váIaszźÍ, és azt kapjak meg a
Bizottság tagjai is.
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További kérdés, hozzźĺsző|áS nem lévén, a vitát Iezárja, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy đönt, hogy

1. elfogađja a Benyovszky oľvosi Központ és a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
közĺjs szándéknyi|atkozatátt. egytittműkĺidési megállapodás megkötéSéľe a mellékletben
foglalt tartalommal.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. május 1 3.

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában elfogadott szándéknyilatkozat
a|áirására.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. máius 31.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi határozatot 13 igen, 0 nem, 1

tartőzko đás szav azattal elfo sadta :

72l2015.(V.13.) sz. EMBI határozat (13 ieen" 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dont, hogy

1. elfogadja a Benyovszky orvosi Központ és a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
közös szandéknyilatkozatát egyĹittműkĺidési megállapodás megktĺtésére a mellékletben
foslalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 1 3.

2. felkéri a polgármesteľt a hatźlrozat 1. pontjában elfogadott szándéknyi|atkozat
a|áírźsára.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2015. május 31.

^7212015. 
(v.13.) sz. EMBI határozat mellék|etét a jegyzőkönyv melléklete taľta|mazza.
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Napirend I/3. pontja: Javaslat a 20L5. évi ,,Jĺízsefvárosi Gyeľmekekért,' szakmai
kitüntetések odaítélésére
Előterjesztő: Zentai Oszkár - azBmberi Erőforrás Bizottság.elnoke
(íľásbeĺi előterjesztés) (ZART ULES)

A napirend tdrgyaldsa zlźrt iilés keretében tiirtént az Mötv. 46.s @ bekezdése értelmében. A
napirend tĺźrgyalása soľdn elhangzottakat és a megllozott 73/2015.(V.I3.) sz. EMBI

hatdrozatot a zdrt iilésrdl késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

II. Képviselő.testületi előteriesztések:

Zentai oszkár
II-es blokk, ktilĺjn tárgya|ásrajavaslatot kéľ. Megadj a a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek'

dr. Erőss Gábor
A 6-os napirendi pontot kéľi ktilön tfugya|ni.

Zentai Oszkáľ
További j avaslat? Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Az 5-ös napirendi pontot kéri külön tárgya|ni'

Zentai Oszkáľ
Egyéb külön tźtrgyalásrajavaslat nincs, a blokkban maradt napiľendi pontok együttes vitájźú
me gnyitj a, |ezćrj a. S zav azásr a b o c sátj a az a|źhbi hattx o zati javas latokat :

Napirend IIl1. pontja: Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) GÁRr Üĺrs1

Napiľend II/2. pontja: Javaslat a Józsefuáľosi Gyeľmekek Udiiltetéséért Kiizhasznú
No npľofit Kft.vel kapcsolatos tulaj donosi dtintések meghoza talá'ľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)
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Äz Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglfugyalástú.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. máius 14.

Napirend IIl3. pontja: Javaslattétel funkcionális megújulásra a Jĺízsefvárosi pályaudvar
területén
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esztés)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
megÍfugyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I5. máius 14.

Napirend I|l4. pontja: Javaslat megáIlapodás megktitéséľe spoľttevékenységgel
kapcsolatban
Előterjesĺő: Zentai oszkár _ képviselő
(írásbeli előteľj esztés)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
meg!fugya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 14.

Napirend II/5. pontja: Javaslat a Budapest Józsefvárosi Onkoľmányzat 2014. évi
gyeľmekjĺóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogő értékelés
elfogadására
Előterjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgármester
(írásbeli előterj esztés)

A napirend I/5. pontját kiiltin tárgya|ásra kikéľték.

Napirend II/6. pontja: Javaslat tinkormányzati intézmények átalakításával kapcso|atos
dö ntés ek meghozata|ár a
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péteľné _ alpolgármesteľ
(írásbeli előterj esztés)

A napiľend I/6. pontját külön tárgyalásra kikérték.

12



Napirend II/7. pontja: Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szĺíló
10 / f0 15. (III. 0 1.) tin ko rmán y zati r endelet m ó d o s itásár a
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgármester
(íľásbeli előteľj esztés)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek aZ előterjesztés
megtárgyalásćtt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

Napirend II/8. pontja: Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javítĺó fejlesztések
támogatásához kapcsolódĺó pź.Jyánat benyújtására
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
(írásbeli előteľj esztés)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglárgyalástfi.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május 14.

Napirend IIl9. pontja: Javaslat a Képviselő-testület és Szeľvei Szeľvezeti és Míĺktidési
Szabáiyzatáľól szóló 36ĺ2014. (xI.06.) iinkormányzatirendelet módosítáłsára
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis I|ĺ4:źLté - polgármesteľ
(írásbeli előterj esztés)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megltrgyalását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|5. május 14.

Napirend II/10. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Pľogľam III. megvalósításához
sziiks éges dii ntések meghozata|ár a
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés, póľKÉzBESÍTÉS)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesaés
meglárgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 14.
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Zentai oszkáľ
Megáliapítja, hogy Iz igen, 0 nem, 2 tartőzkođás szavazatÍa| a Bizottság az alábbi
határ o zatokat e lfo gadta :

Napirend II/1. pontja: Javaslat fellebbezés elbírálására szociális támogatás iigyben
Előterjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgármester
(írásbeli előteľjesztés) (ZART ULES)

A napirend tárgyaldsa zdrt iilés keľetében történt az Mön. 46.s a bekezdése értelmében. A
napirend tórgyaldsa sorún elltangzottakat és a meghozott 74/20l5.(v,.l3.) sz. EMBI

hatĺÍrozatot a zúrt iilésľőI kěsziłlt jegyzőkönyv tartalmazza.

Napiľend II/2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Gyeľmekek Üdtiltetosoért Ktizhasznú
No n p rofit Kft-vel kap csolato s tulaj d o no si d ön tés ek meghozata|ár a
Előteťesztő: Dľ. Kocsis MtLté - polgármester
(írásbeli előteľj esztés)

7512015.(V.13.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen,0 nem szavazattal" 2 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgyaLźsát'

Felelos: polgármester
Hataľidő: 20|5. május 14.

Napĺrend IIl3. pontja: Javaslattétel funkcionális megújulásra a Jĺózsefvárosi páIyaudvar
területén
Etőterjesztő: Dr. Kocsis }r4láté _ polgármester
(írásbeli előteľj esztés)

76l2015.(V.13.) sz. EMBJ határozat (12 ieen" 0 nem szavazattal' 2 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban trjrtént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
meg!árgya|ástú.

Felelő s : polgĺíľmester
Hataľidő: 2015. május 14.
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Napirend |U4. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére sporttevékenységgel
kapcsolatban
Előterjesztő: Zentai oszkár - képviselő
(írásbeli előteľj esztés)

7712015.(V.13.) sz. EMBI határozat (12 igen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(Tematikai blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előteľjesztés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. május 14'

Napiľend II/7. pontja: Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
10 /2015. (III. 0 1.) łinkorm ányzati rendelet módosításźra
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester
(íľásbeli előterj esztés)

78/20l5.(V.13.) sz. EMBI határozat (12 igen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(ľemaĺikai bĺokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
megÍárgyalźsźú.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. máius 14.

Napiľend IIl8. pontja: Javaslat a gyeľmekétkeztetés feltételeit javítĺĺ fejlesztések
támogatásához kapcsolódĺó páł,|yánat benyújtására
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ
(írásbeli előteľj esztés)

79l2015.(V.13.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen. 0 nem szavazattal' 2 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban történt a szavazás)

Az Embęri Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
megÍfugya|ását.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. május 14.
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Napiľend II/9. pontja: Javaslat a Képviselő-testůilet és Szervei Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|yzatáról szólĺi 3612014. (xI.06.) tinkoľmányzatirendelet módosításáłra
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármester
(írásbeli előterj esztés)

80/2015.(V.13.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen. 0 nem szavazattal' 2 taľtózkodás mellett)
(ľematikai bĺokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesĺés
megÍźtrgyaItsát.

Felelős: polgármester
Határidő 20I 5 . május 1 4.

Napirend II/1O. pontja: Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához
szüks é ges dtintés ek meghozatalár a
Előteľjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés, PóľKÉzBESÍTÉS)

81/2015.(V.13.) sz. EMBI hatáľozat (12 igen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottsźą javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
meglfugyaltsźú.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 14.

Napirend IIl5. pontja: Javaslat a Budapest Józsefváľosĺ onkormányzat f01'4. évi
gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi feladatainak ellátásáľĺíl szóló átfogő értékelés
elfogadásáľa
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester
(íľásbeli előteľj esĺés)

Zentai Oszkáľ
A napirend vitáját megnyitja, kérdés hozzásző|ás nincs, avittĺ|ezźlrja szavazásra bocsátja a
hatźn o zati j av as l atot :

Lz Embeľi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meglárgyalźsźń.
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. május i4.

Zentai Oszkár
Mcgállapítja, hogy az Embcri Erőforrás Bizottság az alttbbj határozatot 9 igcn' 0 ncm, 5

tartózko dás szav azattal elfo sadta:

82/2015.(.V.13.) sz. EMBI határozat (9 ieen.0 nem szavazatta|.5 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megÍárgya|tsát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. május 1 4.

Zentai Oszkár
Megragadva az alkalmat elmondja, hogy a képviselő-testületi előterjesztéseket
szakbizottságként tárgya|ja a Bizottstę, az itreni vitában elhangző kérdések és észrevételek
nagyban segíthetik a Képviselő-testület zökkenőmentes lezaj|źlsát, illetve a Hivatal és az
előterj esztő munkáj át is.

Napĺrend II/6. pontja: Javaslat tinkormányzati intézmények átalakításával kapcsolatos
d tintés ek meghozata|ár a
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgáľmesteľ

Santha Péterné _ alpolgármesteľ
(írásbeli előterj esĺés)

Zentai Oszkár
A napirend vitźljźń megnyitja, kérdés hozzászőIás? Megadja a szőt dr. Erőss Gábor
képvise1őnek.

(A jegyzőlĺönyv aZ eĺhangzottaknt szó szerint tartalmazza)
Dr. Eľőss Gáboľ
Ez a javaslat tulajdonképpen bizonyos éľtelemben két hónapos múltra tekint máľ vissza,
hiszen a szánđéknyi|atkozatot a testület többsége maľ megszavazta ezze| kapcsolatosan, de
hát most lett,igaztn éles a he|yzet, hiszen egy nagy jelentőségű döntésről szőI ez az
előterjesztés. En, ha röviden szólnék hozzá, akkor csak annyit mondanék, mivel lźthatőanhát
nem sikeľiilt az egyeztetéseket az érínteÍtekkel ídőben és konszenzussal |eztmi, ezért én an.
gondolom, hogy mivel itt mégiscsak a józsefuĺáľosi óvodásokľóI, jozsefvárosi gyerekekőI, az
o .jĺlvĺĺ.jtitről van szó, és okkal vagy ok nélktil onök aú. monđjźlk, hogy ok nélkül, én aú.
gondolom, az érveket |átva, hogy okkal, a szülok jelentős része tart ettő| az óvoda
összevonástőI, ęzért azt gondolom, hogy jobb leĺne, hogy ha megfontolná még egyszer aZ
előterjesztő, előterjesztők és olyan javaslat jcinne be, ha egyáItalźn szĺikség varl er.ľe az
összevonásľa, most ennek atartalmi részleteibe nem męnnék bele' rögtön olyan javaslat jcinne

be ami é|vezi a szülők támogatását. onmagában aZ nem, hogy mondjalTl' nem megnyugtató,
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nem ok arra,hogy támogassuk ezt ajavaslatot, vagy egyáIta\áĺ a testületi vitáját, hogy onök
azt monďják, hogy lényegileg semmi sem fog vtůtozn| mert akkoľ ugye visszatérünk allhoz az
eľedeti kérdéshez, amit már két hónappa| eze|őtt feltettem, hogy ha valóban semmi nem
váItozlk, akkor végül is mi haszna az egésznek. Az az egy-két indok, amit felsoľol, vagy
elmond aZ előteľjesztés, az számomra egyáItalétn nem meggyőző, hiszen ugye a
kommunikáciő egyszerűsítését és javítását hozzák föl például Alpolgármesteľ Asszony is,
mint előterjesńó. Holott itt épp arľól volna szó, hogy beiktatnak egy plusz dontéshozatali
szintet, tehát a kommunikáció nem hogy közvetlenebb |eme az intézmények felé, hanem
épphogy egy közvetíto beiktatása tĺjrténik, ügyhogy már csak ezért sem gondolom, hogy
meggyőzőek leĺurének az érvek. De ami a lényeg, és ami miatt szeretném, hogy ha nem
kerülne döntéshozatalľa sor holnap, az pedig az, hogy a szülők aggodalmait, aggá|yait illene
eloszlatni, és az még egyszer, aZ nem eloszlatás, hogy azt mondják, hogy minden váItozat|an
lesz, mert ha minden váItozat|an lesz, akkor a legegyszerúbb, hogy ha nem váItońatunk
semmit' tehát nem sztiletik ilyen döntés, nem születik cjsszevonásľól szóló dontés holnap.
Ktjszĺjnĺjm.

Zentai Oszkáľ
Komássy Ákos parancsoljon.

Komássy Ákos
Köszcjnöm szépen. Tisztelt Elnök Ur, Tisztelt Bizottság! Nehéz e|thez a kéľdéshez jól szólni,
akár képviselőként, akár ővođźts szülőként ĺézem. De hát maľ beszéltĹink erről sokat, sajnos
az azőta eltelt idő, aníőta avita elkezdődött, nem két hónapja, hanem már fel éve, vagy lehet,
hogy egy éve már zaj|ik ennek az előkészítése, szóvaI az azőta eltelt idő csak ań. támasztotta
aIá', ami akezdeti megérzésiink,vagy legalábbis nekem amegérzésem volt, szőva| ezt az elvi
e|hatźnozźst, eztnem sikerült igaztn kitalálni úgy, hogy legyen egy &elt, kidolgozott alapos
hasznot hoző, mindarrnyiunk, a józsefuárosi taĺsadalom szźmára hasznot hoző tarta|ma. En
értem, hogy kényelmesebb |eszaz ĺinkormányzatnak, amikor egy intézméĺyvezetóveltĄaa
kapcsolatot. Még azt is értem, hogy mindenütt elmondják, hogy itt nem lesz igazábőI semmi,
nem vonnak össze semmit, meg nem sztintetnek meg Semmit, meg minden megy igazźhőI
tovább úgy, mint eddig. Csak hát az abaj,hogy az előterjesaésben nem ezvan. Tehát, és hát
az az alapvető taľtalmi probléma ezzel a töľténettel, hogy tényleg|átszik a szülői levelekből
is, amit gondolom, mindannyian ismerünk, hogy tucatnyi fontos ľészletkérdést nem sikeriilt
alaposan végiggondolni. Ugye 25 különbtjző átszervezés zaj|1k parhuzamosan az
önkormányzatbarl. Nekem az a tapasztalatom, hogy a Kisfalu Kft. jelenleg éppen rettentően
nehęzen kĹizd meg, minden tiszteletemmel egyiitt, azza| a nyolc különbĺjző feladattal, amit
most itt a holdingosítás keretében megkapott, Az, hogy egyébként most még a Józsefuaľosi
Intézméĺyműködtető Központ, megsziintetésre íté|t Józsefuaľosi Intézménymfüödtető
Központtól átveendő óvodatizemeltetéshez kapcsolódó feladatok is még oda keľülnek, és
mindezen közben óvoda összevonást csinálnak, akkor is, ha nem így hívják, nevezzék, uhogy
jól esik, alapvetően kirajzolódik egy ilyen teljes bizonýalanság és egy olyan típusú
adminisztratív dzsungel, ami rövidtávon biztos, hogy nem vźiík az óvodai múködésnek a
hasznára. Elmondtam szépen tĺjbbször is, most röviden fogom, nem akarom huzni ve|e az
ídőt. Pontosan tudjuk mindarrnyian, hogy nem vagyunk jó helyzetben, oktatáspolitikában.
Pontosan tudjuk azt,hogy rettentően nehezen kĺizdünk azza|, hogy iskolás és nagyobb korban
a fiatalok ne hagyjfü el Józsefuiírost. Es most tényleg aú.látom, hogy ez az e|képzelés, ami
egyelőre kifont ebből az elképzelésből, az adott esetben a bizonýa|anság veszélyébe fogja
sodomi idén nyáľtő|, ósztő| Józsefuáros óvodáit is. Szerintem tényleg rettentően nagy
felelőtlenség lenne kapkodva e|intézni egy ilyen átfogó komplex döntést. En éľtem, hogy sok
ember sok munkája van benne, és már nem szeľetnék, hogy ha ez egyszeľűen csak ne
valósulna meg, de hát ehhez azt bldom mondani, ígazabő| az elképzeléssel is szívesen
vitatkozom, ami az cisszevonást illeti. Azbiztos, hogy ami jelenleg az iratokből látszik, és ami
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a teľepen is érzékelhetó, az a|apján nem készült fel ma Józsefuáros aÍTa) hogy kockázatok és
érdemi veszélyforrás nélkül ezt az óvoda összevonási projektet megvalósítsa. Ráadásul még
egyszer mondom az önkormányzat hatékony adminisztrációján kívül nem sikerüIt igazábő|
kézzelfoghatő hasznát sem beazonosítani. En aztjavaslom, én értem, hogy van onökben egy
nagyon szívós elhatározás, hogy de már pedig minden áton azI akĄźk, hogy itt jogilag egy
intézmény legyen az összes óvoda, még ha külcĺnösen semmi haszna. De legalább teremtsék
meg aĺmak a feltételeit, és ehhez természetesenhozzájźlrulok a támogatásommal, hogy legyen
idó az alapos kidolgozásźra, egy remélem, hogy onök szándéka szerint is jobb óvoda-
ľendszernek, mint ami most van. Mert, hogy szerintem egyrészt nagyon jó a mostani óvoda-
ľendszer. Másrészt pedig, ha már ugye aZ egészet gyĺlkeresen źĺa|akítják, akkor bízom benne,
hogy joggal feltételezem, hogy eń. azzal a szándékkal teszik, hogy még jobbak legyenek
Józsefuaros óvodái. Tehát szeľintem ebben sem értek egyet az e|képzeléssel, mint azt már
többszĺjr elmondtam, de nem akarom ismételgetni, viszont nagyon |átszik, hogy nem éľett
meg az idő erre a lépésre. Tehát szeľintem, hogy ha azt |ehet, hogy kicsit kellemetlen, de
mégsem akkor problémát okoző kockázatot bevállaljak, hogy egy évet még ráhosszabbítanak
eÍTe a dontésľe és meglátjuk, hogy sikerül-e ennél tartalmasabb hozadéktt kigyurni enrrck az
óvoda összevonási projektnek, akkoľ talán adunk egy esélý arra,hogy a lehető legkevesebb
kárt okozzuk ezzel az e|képzeléssel Józsefuaros óvodáinak, mert azok legalább kiválóan
működnek. Pontosan tudják, onök is, hogy van rengeteg probléma az iskolák környékén, csak
ott már nem vagyunk fenntartók és ezért nem feltétlenul mi fogjuk tudni azt megoldani.
Köszĺjnöm szépen.

Zentai Oszkár
Engedje meg, hogy néhány rövid mondatban ľeagáljak az e|hangzottakra, és leszogezzem,
hogy nekünk, az előteĄesztőknek egészen más a véleménye, mint onnek. Ez egy hosszú, több
mint egy éves folyamat volt ez a mostani előterjesztés, ami alapos munka, tehát itt most maĺ
túl sok mindenen nincs mit gondolkodni, hiszen ez alaposan elo van készítve. Camata-
Berenczi Ferenc Miklósnak ađok szót, paľancsoljon.

Camara-Berenczi Ferenc Mik|ós
Köszcinöm a szőt, Elnök Úr. Én egy rövid cikk részlet felolvasás aután szeľetnék ftlteľni egy
kérdést az A|polgármesteľ Asszonynak. Ezt kérem, hallgassák meg. Vegyék figyelembe
azokat a szakrnai érveket, amelyet 700 szülő és 300 támogatő a|éirtstwal együtt még a múlt
héten adtak át az Alpolgármesternek. Sántha Péterné másnapra berendelte az összes
óvodavezetőt és nyomatékosan aľľa kérte őket, ne bátoľítsfü a szülőket. A szülők között
terjedő hírek szerint azt is kijelentette, minden a\ttfuőnak utánanéznek. Az óvodavezetők
továbbítotttk az iizenetet a szülőknek, akiknek többsége értett a szóból és nem jĺitt el a
demonstrációra. Szóval akkoľ, hogy is vo|t ez, Alpolgármesteľ Asszony? En. kérem, hogy
fejtse ki itt élőben a jegyzőkönyv számélra is. Kciszöncĺm szépen.

Zentai oszkáľ
Ez egy meglehetősen rosszindulatú és eléggé aljas hangvételű írás volt, ami nyilvánvalóan
politikai szándékból sztiletett. Igen, én is olvastam ezt a ręmęk lapot, nekem eĺľo| ez a
véleményem. Alpolgáľmester Asszony válaszol a kérdésľe? Paľancsolj on.

Sántha Péterné
Szeretném megkérdezni, honnan vette ki ezt az iđézetęt, mennyiľe hiteles orgánumból, mert
írni nagyon sok mindent lehet.

Zentai Oszkáľ
Paľancso1ion.
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Camara-Berenczi Ferenc Miklós
Népszabadság online, ęz attőI függ, hogy melyik politikai oldalnak, mi a hiteles, ez persze
megítélés kéľdése.

Zentaí oszkár
Simon György parancsoljon.

Simon Gytiľgy
Az az ígazság, hogy én lgyanezt szeľettem volna megkérdezni, mert korábban volt mar itt
olyan ügy tárgyalása a testületen, nem bizottságon, amikor Józsefuaros jó híľéľől volt szó.
Számomĺa teljesen mindegy, hogy milyen' most ez Magyar nemzet vagy Népszabadság,
számomĺa teljesen mindegy, hogy ha van egy sajtóhír, ezt én is szerettem volna megkérdezni.
Most már nem vontam vissza a kéľdést' cirültem, hogy elhangzot. az Alpolgármester Asszony
cáfolata. Bocsánat azt mondják, hogy nem hangzott, én azt veIíem ki a szavaiból, hogy
elhangzott' Kérem, hogy erősítsen meg, hogy a cáfolat e|harlgzott' én úgy hallottam, van, aki
úgy gondolta, hogy nem, kérem akkoľ, hogy erősítsen meg' mert ez minket megnyugtat.

Zentai Oszkár
Én is úgy értettem, hogy Alpolgármesteľ Asszony cáfolja. Megadom a szőt ismét
Alpolgármester Asszonynak.

Sántha Péterné
Igen, cáfolom, ez a mondat az én sztnrlból nem hangzott el, hogy kivizsgálunk minden egyes
a|áírást' átfutottam és azt mondtam, hogy nem igazán hiteles, hiszen ráĺézésre is van olyan,
aki kétszer irta a|á, van olyan, aki haľomszot iĺta alá. oldalakon keľesztĺil csak a szemé|yi
szźlm van feltüntetve, ami természetesen egy petíciónál hiteles és elfogadható, de honnan
tudom én, hogy az szulo vagy tĺámogaÍő a|áírása-e? Maradjunk arrnyiban, hogy valamivel több
mint 1000 aláírás érkezętt. Aláírás. De hogy ezt igy az ővođavezetoi találkozón nem
mondtam, azbiztos.

Zentai Oszkár
Kĺjszönöm szépen. Komássy Ákos parancsoljon.

Komássy Ákos
Sajnálom, nem akaľtam ujta szőt kérni, de ne haĺagudjon, Alpolgármester Asszony kicsit
Észak-Koretlban érzem magam. Ha jól értem, akkor most on diplomatikusan megcáfolta,
hogy sző szerint azt a mondatot, amit egyébként az újság onľe hivatkozva állított, nem
mondta, đe azért, cáfolja meg, ha rosszul hallom, đe azért az meglortént, hogy amikoľ
egyébként ań.ha|lotta, hogy a sztilői elégedetlenség elkezdett aláfuásgy(4tésbe torkollni, akkoľ
berendeltę az ővodavezetoket és mindenféIe.szőnyeg széléľe állította őket, és mindenféle
szankciókat he|yezelt kilátásba. Szerintem ezBszak Koreához méltó, hogy ha ilyen előfordult.
A véleményiiket, vagy a szülők véleményét, no pláne, am1hez aztán sęmmi kozę az
óvodavezetőknek. Tegye meg, hogy magát az,hogy berendelte az ővođavezetőket' azt cáfo|ja,
vagy ha nem, akkor tegye meg, hogy miért éreńe ezt szĺikségesnek, mert szerintem egy
európai jogźilammfüödésébe eznem féľ bele.

Sántha Péteľné
Szźlmtalan egyéb kérdést szerettünk volna elmondani nekik, ott volt Kincses Ibolya
irodavezető asszony. Elsősorban O vázolta fo| azokat a teendőket, amelyek a következőkben
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előttünk állnak. Es ęz egy véletlen egybeesés, hogy pont akkor kaptuk meg az aláírásokat is.
Koszonom.

Zentai Oszkáľ
Engeđjék meg, hogy egy saját megsegyzést is Íűzzek eklhez, nyilvánvalóan a területért felelős
alpolgármesternek a felaďata az, hogy időről időre találkozzon az irtézményvezetőkkel,
amikor o ezt indokoltnak taÍtJa. De az a gyakorlat, amit on sejtetett, az e|óbb, az nemcsak
Észak-Koľeábaĺ, de Magyarorczágon is előfordu|t, és az akkori kormánypártot úgy hívták,
hogy MSZMP. Dľ. Eľőss Gáboľ parancsoljon.

Dr. Erőss Gáboľ
Nekem sem Észak-Korea, hanem Magyarország jlĺott erľől eszembe, amikoľ orbán Viktor a

tokaji szőlő ügyet, hogy nem mi nyerjünk a legtöbbet, akkor nem úgy cáfolta, hogy elmondta
volna' hogy az e|hangzott, hanem az ügyben indítottak pert, hogy az valőjában nem is
kozgyűlés volt, hanem csak egy szakgyrílés, vagy csak egy összejövetel. TaÍtalmilag nem
cáfolta, hanem hát kicsit Alpolgáľmester Asszonyhoz hasonlóan azt, monďta, hogy nem szó
szerint, vagy nem pont úgy, de a hogy akkor annak iđején orbán Viktoľ sem cáfolta, hogy
előľe |emutyinák azt a szőIő tĺgyet, úgy most Alpolgármesteľ Asszony sem cáfolta
tartalmilag, ha jól értettem a dolgot, hanem aú. mondta, hogy nem úgy éľtette szó szerint. Én
aú' szeretném még kérdezni, hogy lehetősége van-e a Bizottságnak megismerni a
véleményeket. Az előterjesztésben szeľepel, hogy a kerületi Roma onkormányzat pé|dáu|
támogatja, lehetőségtink van-e megismemi az o írásos véleményüket, illetve lehetőségtink
van-e megismerni a tĺjbbi érintett, és az egyeńetések soľán megkeresett szervezet, szülői
szeÍvezet, óvodaszék stb. véleményét, akźlr most, mert nem Láttam, hogy csatolták volna. De
hogyha rosszul látom, akkoľ javítsanak ki. Ha nem csatolták, akkor kérem, hogy olvassák fel
ezeket a véleményeket. Ez az egyik, nyilván Van egy ľövid tartalmi ĺisszefoglaló
előterjesĺésben, két-három sorban, hogy a szülők aggáIyokat foga|maztak meg, de hogy
nyilván étkenek írásos vélemények is. Szeretnék még egy másik larta|mi dologľa, szeretném
ráktnyítarli a figyelmet egy másik taľtalmi dologľa, az pedig a Iétszámok kéľdése, nem egy
mellékes kérdés, hogy ez a|étszáĺnbővítés, ami így mellesleg ott szerepel az előterjesztésben,
az egyá|talán megfelel-e a jogszabályoknak, illetve, hogy mi indokolja, illetve, hogy hogyan
fogjak ezt az amúgy is nehéz és arľryiľa feszített keretek között múkodő óvodák a
gyakorlatban megoldani. Továbbá azt a kéľdést is, hogy amennyiben nő az engedélyezett
összlétszám, akkoľ miért csak annyi van aZ előteľjesztésben, hogy nem lesz
létszámcsökkentés, mert nem az szerepel, hogy nő a neveloi létszám. Szeľetném, hogy ha
elmondanfü, hogy nőhet egyik napról a másikĺa, vagy egyik tanévről a másikĺa akár nem
tudom |5-20 %,-a| a létszám, és szeretném azt is, hogy ha tartalmilag kifejtenék, hogy a
működtetés során ezt a nagyszabás,Ĺl źtalakítást a JIK, Kisfalu Kft., hogy ezt hogyan fogjak
tudni, tehát hogy egyszerĺe ĺjsszevonnak,|étszámot bővítenek, mármint gyeľeklétszámot, mert
nevelői létszámot nem, és mégráadásul a mfüödtetés is teljesen átalakul. Hogy tudjfü eztugy
megvalósítani és biztosítani, hogy közben egyébként, ahogy on is elismerte' ezľes
nagyságrendben tiltakoznak a szülők, és támogatók az ellęn, hogy egyá|talán soľ kerüljön eITe

a nagy átalakítág a. Kĺj szĺjnĺjm.

Zentai Oszkár
Y á|aszađásr a J e gy zo As s zonynak ado m szőt, p ar anc so lj on.

Danada-Rimán Edina
Kcjszöntim szépen, hát ugye arra, hogy a Képviselő Úr betekintsen az iratokľa, arľa lehetőség
van, mint az meg is tette, volt olyan képviselő aki vette a f,ĺradságot, így a Képviselő-testület
előtt a héten betekintett az iratokba és megismert minden olyan véleméný, ani az aktábarl
szerepelt. Ugye, mint ahogy on is elmondta, az ęIőterjesztésben csak egy összefoglalót
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készítettünk róla, de akźr az ülés után is be tuđ menni aHumánszolgáltatási Ügyosztályra és
báľki beletekinthet ezekbe az aktába és az iratokba. A létszámbővítés természetesen megfelel
a jogszabályoknak, mint ahogy az e|őterjesztés minden egyes pontja. Ugye magára a
létszámbővitésre az óvodavezetők tettek javaslatot, mármint a gyermeklétszám bővítésére, és
még ezt mindig lehet bővíteni, amit majd a júniusi iilésre fogunk előterjeszteni, a
beiratkozásokat követően. Hát az áta|akitźLst hogyan tudjuk biztosítani, mindenki |átja, egy
elég nagyszabású stľukturális és ťtnanszírozćsi átalakítás van folyamatban, teljes
önkoľmányzatot llletoen. Ugye az onkormányzat vezetésének a fejében ez osszeći|t, hogy ez
hogy fog kinézni, és mi a cél ebből. Ugy hogy erľlek mentén haladunk. En azt gondolom,
mivel számítunk minden olyan szakemberre, óvodavezeto|<re is, akik eddig is feladatot láttak
e| itt az onkormányzaton belül, én azt gondolom, hogy meg fogunk tudni neki felelni, minden
olyan kihívásnak, ami egy-egy ilyen átalakítássalvagy egy-egy gyeľmeklétszám növekedéssel
megvalósul. Köszönöm.

Zentai oszkár
Köszöncjm szépen a megnyugtatő vtiaszokat. Bálint Geľgely, parancsoljon.

Bálint Gergely
Alpolgármesteľ Asszonyhoz szerctnék kérdéseket feltenni, a legutóbbi marciusi
előteľjesztéssel kapcsolatban, ugyanebben a témźlbaĺ az źúszervezés szakmai körülményeiről
esett szó. Azt szeretném kérđezni, hogy ezek a szakmai körülmények mennyire terjedtek,
terjedhettek ki a dogozók bevonására. Milyen dokumentumok keletkeztek, szakmaí
dokumentumok az átszervezéssel kapcsolatban, amelyek ań. mutatják, hogy valóban be lettek
vonva az íntézmény źiszervezésébe a megszűnő tagiĺtézményeknek, a leendő
tagintézményeknek a vezetoi. Látom, hogy egy aIapítő okirat elfogadására fog sor kertilni,
illetve azt tervezlk, gondolom, a legtobb nyugtalanságot az okozza, igazábő| sem a
közvélemény, sem az ĺinkormányzatban dolgozók nem tudják' nem látják azt, hogy szakmai
szempontból milyen előnyökkel jár az átalakítás.Ez az előteľjesztésben sem kerül targya|ásra.
Szeretném kérdezni, alapító okirat mellett, Szervezeti és Működési Szabályzat hiánytlban
mennyire lárjtLk azt,hogy az onkormányzat képviselői a kerület lakosai tisztan láthassanak
abban az ugybeĺ, hogy milyen Lesz az az intézmény, amelyet onök létre kívánnak hozni.
Köszonöm.

Zentai Oszkár
Alpolgármester Asszony' paÍancsolj on.

Sántha Péterné
Köszönöm szépen a szőt. Miutan a sztnđéknyi|atkozat elfogadása után a legnagyobb
problémát az ővodavezetok óvodai csopoľtban eltoltendő 24 őrźi1a okozta, valamint a
legnagyobb kérdés az volt, hogy a pedagógiai progľamok uniformizálásra keľÍilnek-e, ezeket
természetesen átbeszéltÍik és a mostani előteľjesztés tartalmazza, tobbek megelégedésére.
TartaImazza, hogy nem 24 órát tĺjltenek és nem onálló csoport vezetőként' hanem azok a
tagintézmény-vezetők, akiknek 6 vagy aľrnál tĺibb csoport bocsánat, igen, 4-né1több csoportja
van, ők 14 őrát töltenek szakmai felügyelettel, szewezési koordinálással, és felzárkóztatással
mentorálással, akiknek 3 és 4 csopoľtjuk van, ők pedig 15 őrát,tehźlt akisebb csopoľtlétszám,Ú
óvodák 15 óľát töltenek, a nagyobb |étszźlmű óvodfü pedig 14 őrát foglalatoskodnak
kötelezően az ővođźhajáľó gyeľekekkel. A többit mind ugyanarľa foľdíthatjtlk, amire eddig.
Tehát a peđagógiai program kialakításával, a ktilönboző programok osszeállításáva|, az ontilő
aĺculat kia|akitásźnak, illetve az oná||ő aľculat figyelemmel kísérésével, eń. így vźlltoztattuk
meg, és mondom többek megelégedéséľe. Már nem mondok sztĺnot, meg ań. se mondom,
hogy néhányan, és így tovább, meľt úgy tűnik, hogy minden kimondott sző, nem hogy
visszahullik tám, hanem egy kicsit folfixbőzva hullik vissza. A másik ilyen kérdés az
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őraszámonkívul az a pedagógiai pľogram megtaľtása, tehát, hogy ugyanolyan színesek és
önállóan kialakított progľaÍnmal mríködhetnek-e óvodáink továbbľa is. Többszoľ elmondtam,
és időnkéntmár azértĺem válaszolok, mint ahogy abban a két és fél órás felvételben, ahol a
felvételhez hozzájćtrultam, de csak engem kéľdeztek meg, és most arra buzditaĺak mindenkit,
hogy ĺé,zzék meg. Igen nézzék meg, noha erre nem kérték ki a véleményemet' vagy az
engedélyemet. Nyugodtan vállalom, amiket ott mondtam, és olyan ígéreteket nem tettem,
amelyek nem valósíthatók ffieg, viszont ań. mondtam, hogy egyes kérdésekben
felülvizsgálatot tartunk, akár önvizsgálatot tartunk és mindenképpen vgyanaz a pedagógiai
programja marad minden intézménynek, ami eddig. Tehát válogathatnak Jőzsęfváros szĹilői a
meglehetősen színes palettáľól. Köszönĺjm.

Zentai oszkáľ
Kĺjszĺjnöm szépen. Az SZMSZ-eI kapcsolatos kérdésre Jegyzó Asszony váIaszoI.
Parancsoljon.

Danada-Rimán Edina
A júniusi képviselőtestiileti ülésre készültink az SZMSZ-eI, jelenleg egyeztetés zď1L1k az
ővodavezetőkkel' Én aú. gondolom' hogy biztosan minden óvodavezető amennyiben
szükségét látja annak, hogy az SZMSZ egyes ľendelkezéseit az óvodapedagógusokkal
megvitassa, akkoľ meg fogják eń.tenrli. Ugy, hogy ez a júniusi ülésre késziil el. Koszöncjm.

Zentai oszkár
Köszönöm szépen. Komássy Ákosnak adok szót. Paľancsoljon.

Komássy Ákos
Kĺjszĺjnĺjm szépen, csak két részletkéľdés, de fontos részletkérdés. Az egyik az az, én értem,
és örömmel fogadtam, hogy apeđagőgiai programjďl az ővođáknak nem lesznek egy sablonľa
gyurva, lejárnak augusztus 3I-én, új pedagógiai pľogramokľa lesz szükség. Majd megtisńe|,
hogy ha elmondja Alpolgármęster Asszony hogy az uj osszesített, vagy egyesített, vagy nem
fudom, hogy mondj am, intézményben hogyan orzik meg továbbra is a munkaközösségek az
autonomiájukat, vagy egyszenĺen csak fogjfü és napľakésszé teszik a régi pedagógiai
programot. De én nem hiszem, hogy ez szakmailag kielégíteĺé az óvodapedagógusainkat. A
másik pedig, ami szintén fontos, de nem a kardinális kérdések egyike, tehát hogy azon kívül,
hogy új pedagógiai programok lesznek aktuálisak, azt ugye ne hagyjuk f,lgyelmen kívül, báÍ
onök eztbiztosarl jól tudjak, és valószínűleg ennek az oka az is, hogy ekkora|étszám
gyarapodás várhatő, hogy mostantól lesz haĺom év a tankcjtelezettségi kor kezdete. Tehát csak
azt akartaĺn ezze| megeľosíteni és alźŕruzru újra, hogy szerintem bőven lesz dolga ezęn a
nyáron az ővodáknak, és az ővodavezetőknek és az önkormźnyzatnak is az óvodákkal. Most
egy kicsit több, mint áItalában lenni szokott. Szerintem senki nem hal bele abba, hogy ha egy
év múlva keľül csak sor effe a nem tudom mire, összevonásra. Viszont lehet, hogy sok kárt
sikerül mege|ozni vele. Kĺjszĺjnom szépen.

Zentai oszkár
Alpolgármester Asszony parancsoljon.

Sántha Péteľné
Kösz<jnöm a szőt. Éppen az e|mu|t heti találkozőnkérdeztük meg az ővođavezetoket, hiszen
az már a hét második fele volt erősen, tehát csütörtöki nap, hogy hogyan állunk a
beíratkozással, semmi extra |étszám nem váĺhatő. Hétfőn fognak összeiilni, a délelőtt
folyamán és ezen a megbeszélésen szeretnék magam is részt venni, mint ahogy koľábban is
elmondtam, és most is elmondom, hogy az ővoďavezetőket kérdeztem, és ők megerősítettek
engem abban, hogy már a korábbi években is, hiszen ők tudják, hogy hol vannak óvodáskorú
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gyerekek és máľ a három éves koľúakat is meglátogatták és pľóbálták aľľa ösztökélni, hogy
jáľassák óvodába a gyereket. Úgy gondolom, hogy nem váľható nagy |étszámebben az évben.

Zentai oszkár
Köszönĺjm szépen, dr. Erőss Gábor'

Dr. Erőss Gábor
Köszĺjnöm a szőt. Én nem nagyon kaptam vá|asń., nem csak a kényes kéľdésre, hanem a
tartalmi kérdésekre sem. Még egyszeÍ megkérdezném, egyébként az elóterjesztésben nem
egészen három sor Szeľepel a II-es pontban a beteľjesztés indoka címén, még egyszer
szeretném megkéľdezni, és nyomatékosan, hogy mi ermek az egésznek az indoka, ha nem
vét|tozik semmi, akkoľ miért kell ĺjsszevoĺlri az óvodákat. A pedagógiai program is marad,
minden marad a ľégiben, senki semmit nem fog észrevenni, a szülők tévednek, mindenki
téved, onĺjk biztosítanak mindenkit, hogy semmi nem fogvá|tozni, akkoľ mi szükség van effe
az egészte. Mi az a valódi indok, ami e mögott az e\óterjesztés mögött źi|. Még egyszer
mondom, amit csak azitjságban olvashattam, Alpolgármester Ur indoklását a kommunikáció
egyszerűsítéséről, de lehet, hogy Ön is nyilatkozta vagy mondta. Hogyan egyszenĺsíti az a
kommunikáciőt az óvodákkal, hogy beiktatnak egy plusz szintet? Az illetékes alpolgármester
és a tényleges pedagógiai munkát az egyes óvodákban végzo illetve azt felügyeló, vezető,
immár tagintézményvezetok kozé. Sehogy, a kommunikáció épphogy megnehezedik,
kĺjzvetetté válik, romlik. Parancsokat osztogatni lehet' nyilván, egy ilyen paľancsnoki lancnak
megfelel, minden óvodába mostantól mindig kedd délelőtt legyen egy stadionépítés-
foglalkozás. De a tényleges kommunikáciőt, a tényleges pedagógiai tapaszta|atok és az
önkormányzat dcintéshozői közĺjtti kommunikźrciőt ez csak megneheziti. Spórolni nem
akarnak ezze|, hiszen en' váIla|tźů<, Iétszfunot leépíteni nem kívánnak, pedagógiai progľamot
vźitońatni nem kívánnak, semmit nemváItońatnak, és mégis ĺlsszevonják. Vajon miért? Es
még valami. Jegyzó Asszonýól kétdezem, megeľősíti tehtú, hogy a szülők levelében szeľeplő
2lIl201,2-es Kormányrendeletnek és a 2007 . 12-es MSZ szabvźnynak is megfelel az, ahogy
meghaÍároztákalétszámokat, amaximális létszĺímokat. Jegyzo Asszony talán nem kapta meg,
mert nem képviselő, csak a képviselők kapták ffieg' esetleg Elnök Uľat, hogy ha
megkéľhetem, hogy továbbítsa legyzo Asszonynak a szülők levelét, és akkoľ fud választ adni.
Illetve, mégegyszer kérem, hogy ha esetleg mégis van onnél egy példany azokbő| az írésban
beérkezett véleményekből, akkor azért, hogy felelősen tudjak dcinteni' azt monđta, hogy
megtekinthetem az ülés után, de aLthoz, hogy felelosen tudjak dönteni, itt az ülésen, a
szavazatomat ugyan már megelőIegeztem, de mégis esetleg vannak mások' akik haboznak,
megtenné, hogy rendelkezéstinlĺĺe bocsájtja ezeket az fuásban beérkezett véleményeket.
Nagyon szépen kĺjszönĺjm.

Zentai Oszkáľ
Természetesen lehetőséget biztosítunk a megtekintésre, most egy ľendkíviili módon is, eddig
is lehetőség volt' bármikor elmehetett volna a Humĺánszolgá|tatási Ügyosztá|yhoz, illetve
kozvetlenüI Jegyző Asszonyhoz, én épp ezért most miután megkapta a vá|aszokat a feltett
kéľdésre, én ezért 5 perc szÍinetet fogok elľendelni, amennyiben tĺibb időre van sztikség, azt is
biztosítom, csak én attól tartok, hogy az on szavazatát nem fogja befolyásolni. Az itt
e|hangzott demagóg megegyzésekből és sejtetésekből meg stadionozásból én azért afiő|
taľtok, hogy on így se, úgy se fogja támogatni eń. az e|őterjesztést. Természetesen minden
sziikséges információt megadunk a felelős döntéshez. Es hogy hamár a felelősségnél taľtunk,

akkor hađd mondjam el ań., hogy a jőzsefvárosi szülők, mint minden szülő részéről teljes
méľtékben megérthető a vá|tozástőI, a bizonyÍalanságtól való felelem) vagy az ełthez
kapcsolódó természetes aggodalom, de nekünk váľosvezetőknek inkább ennek aZ

aggodalomnak az eloszlatásában van szeľepünk. Úgy gondolom, hogy kellő alapossággal
megtörtént ennek az elóterjesztésnek az e\őkészítése, lehet, hogy onök nem látták, hogy itt
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nektink ebben mekkora munkánk volt, illetve milyen régőta folyik ez a folyamat, tęhtÍ'
ahelyett, hogy mindenféle problémákat pľóbálunk kľeálni, ahelyett inkább nyugtassuk meg a
sztilőket, és biztosítsuk őket, hogy ők tényleg semmit nem fognak étezni ebből az
áta|akításbő|. A konkĺét kérdések megválaszolásáľa Alpolgármester Asszonynak, utána
Jegyző Asszonynak adom meg a szót. Parancsoljanak.

Sántha Péteľné
Koszonöm szépen a szőt. Azon a bizonyos ominózus összejĺivetelen, ahol olyan szépen
kiforgatták a szavaimat, és úgy jelentették meg nyomtattsban, azon sző esett arľól is, hogy
Józsefvaros óvodái a 200]-es ľendeletnek nemigen^felelnek meg, amely azt írja e|ő, hogy az
alapteľület akkora legyen, hogy gyerekenként 36 m' jusson' illetve a játszőrésznél 10 m2.nek
kell jutni egy gyerekĺe, és a csoportszobában pedig 2,5 m,-nek. Nos, én ań. gondolom, hogy
ha alaposan megvizsgáljuk, akkor nagyon le kellene csökkenteni a|étsztlmot. Noha máľ nem
ez arcnđelet van érvényben, hanem egy 20l2-es, amely 2 mf -t íľ egy csopoľtszobáĺa. Azokat
a problémákat pedig, ahol a játszőrész, az uđvar nem biztosított, vagy csak nagyon kicsi, ott
megpľóbálfuk iires telekkel pótolni ezt a lehetőséget, lásd Koszorú utca, lásd Szigony utcai
óvoda. Nos, az első kérdésre, Józsefuáros egyéb intézményei is például a gyermekvédelem alá
tartoző bölcsődék is egyesített formában műkodnek. Józsefuáľos szociális ellátással
foglalkozó intézményei egyesített formában működnek. Én úgy gondolom, hogy eń. az
adminisztľatív lépést igaztnmegléphetjük óvodáinknális, hogy egyesített óvodáink legyenek.
Ugyanazon a helyen, lgyanazzal a pedagógiai pľogľammal, ugyanazo|<kal a vezetőkkel. En
úgy érzem, hogy most máľ nagyon sokaknak nincs fule a hallásra. En egy kicsit rossz néven
veszem' amikor huszonötcjdszorre is megkérdőj elezik a szav ahíhetőségemet.

Zentai Oszkár
Kö szöntjm szépen. I egy zo A sszony paľancsolj on.

Danada-Rimán Edina
Köszönĺjm szépen. Képviselő Úr, én minden egyes alkalommal minden egyes képviselő-
testületi előteľjesĺésen az aláírásommal erősítem meg azt, hogy a Képviselő-testiilet döntése
az a jogszabályoknak megfelel. Úgy hogy ebben az esetben is csak ezt tudom mondani.
Köszönöm.

Zentai oszkár
Rendben van, akkor 5 perc szünetet ľendelek el, hogy az érdek|ődők megismeľhessék a
véleményeket.

SZÜNET

Zentai oszkár
A szünet végére éľttink, ľemélem, hogy minden érdeklőđő át tudta olvasĺi az á|ta|a kért
anyagokat. Akkor folytatjuk a napirend vítáját. Bálint Geľgelynek adom meg a szőt.
Parancsoljon.

Bá|int Geľgely
Köszönöm a szőt. Utalva a koľábbi felszólalásomĺa, annak a garaĺciźĄát keresem a jelenlegi
előteľjesztésben, illetve annak lehetséges módosításával, hogy hogyan lehet megnyugtatni a
kerület lakosait abban a vonatkozásban, hogy az egyesített intézmények szakmai pedagógiai
programjának vá|tozaÍlansága mellett keľtil soľ intézmény átalakításÍa, illetve íj intézmény
|étrehozására is. SzámoÍnľa nem világos egészen, ebben kérek szépen felvilágosítást Jegyző
Asszonýól, hogy tĄ inÍézmény jön-e |étre, vagy meglévő intézményt alakítanak át. Ugye itt
összevonásról, összeolvadásról van sző, itt ezek a fogalmak szeľepelnek. Intézményjogi
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Szempontb ő| ez lsj, tehát a ľégi megszĹintetésével új intézmény |éttehozćsáról van-e sző, és ez
azért éĺďekel engem, meľt hogy vgyę az t| intézménynek ,űj vezetóje lesz. Az uj vezeto
sztlmárapáIyázatoÍ. ímak ki, a páIyázatban én gondolom, hogy lehetne garanciákat ađni arta,
magában a pá|yázati kiírásban, hogy mik az ę|várások a szakmai progľam tekintetében, az
előd intézmény hagyományait tekintve. Tehát itt ezért nem mindegy nekem, hogy most új

intézmény, vagy meglévő íntézmény, meľt ha megmaľađ az intézmény, és csak źLtalakíťJák,

akkoľ ott lelret terĺri egy deklaľáturrrot, lrogy a szakmai progľam az vétltozatlan. Szcrvczcti ós

Működési Szabźiyzat értelemszerűen módosul. Peľsze ez a szakmai pľogramĺa is kihatással
lehet, ezért érďękes a kérdés. De ha új íĺtézméĺyĺől van szó' akkor ugye új intézmény
létrehozásakor a szakmai vezető kompetenciája a szakmai illetve a pedagógia pľogramnak a
megalkotása és a nevelőtestületé annak elfogadása, ebben szeľetnék tisztán látni, hogy ebben

a dĺjntési fázisbarl ezek a párhuzamok hogyan állnak öSSze, és lehetséges-e a cstitörtcjki

testületi iilésen a garanciák vonatkozásźtban ezeket apárhuzamosságokat úgy fésĹilni, hogy a
szakmai program tekintetében garantálni lehessen a kertilet lakosai, a szülők felé az alapvető
változások éľtelmét'

Zentai Oszkár
Ér{tit a kérdést, vá|aszadásra Jegyző Asszonynak adok szót. Parancsoljon.

Danada-Rimán Edina
Koszonöm szépen. Mint ahogy az előterjesztésben ahatározati javaslat is tartalmazzą eZ egy
egyesítéssel történő áta|akitás, amiben jogilag nem jön létre új intézmény és jogutód nélkül
nem is szűnik meg egyik intézmény sem' de papíron mégis iĄ íntézményről beszélünk, tehát

ez az átalakulásnak egy speciális esete. A felvetett javaslatra pedig, hogy milyen módon
lehetne garanciát biztosítani aľra, hogy az ővođák egyedi arcu|ata és az egyedi pedagógiai
progľamok megtaľtásra kertiljenek, a peđagőgiai programokat a nevelőtestületek fogadjfü el,

és az intézményvezeto hagyj a j óv á. ItÍ. egy iĺj intézményvezeto Iesz, ezért azt gondo|juk, hogy
ha a pá|yázati felhívásban úgy kérjük az új intézményvezetőto| a szakmďĺ vezetői
koncepcióját, hogy abba beleírjuk, hogy ezt a jelenlegi óvodai progľamok megtaľtásával

készítse elő, akkor szerintem az e|birźiźskoľ a Képviselő-testület tudja majd méľlegelni, hogy
megfelelő módon beépítésľe kerültek-e ezek gararlciak. Es tovább megyek, lgye ahogy az
előterjesĺés is tartalmazza juniusi Képviselő-testületi ülésen az SZMSZ-t behozni és ebbe is
próbálunk, mint ahogy azt már a sziinet előtt elmondtam, olyan gaľanciális jellegrĺ döntéseket

hozni, hogy mindenképpen biztosítva legyenek ezek az óvodai, az ővodáknak az egyéni
arculatának a megtartása és az egyedi pedagógiai programok. Köszonöm.

Zentai Oszkáľ
KoszönjĹik szépen aváIaszt. Dr. Erőss Gábor, parancsoljon.

Dr. Eľőss Gábor
Kciszöntjm a szőt még egyszer. Jó, hát űgy tűnik, hogy holnap ezt folyaduk, úgy hogy rĺiviđre
fogom most mĺáľ. De hát azértmégiscsak meghĺĺkkentő tényleg ez avá|asz,Iźúszík, hogy nem
tudnak felhozni éľdemi indokot, tehźĺt Alpolgrírmester Asszony amikor többedjéľe is
rákérďeńem. végül azthozta ftil, hogy hát a bcilcsődék is ĺjssze vannak vonva' vagy egyesítve
vannak, akkor legyenek az ővođti< is. on most azt mondja, hogy majd eleve úgy páIyáńatják
a csúcsvezetőt, hogy őrizze meg az egyes intézmények pľogramját, ez fából vaskarika. Az
nagyon helyes, hogy megőrz7k az egyes intézmények pedagógiai programját, az nagyon
helyes, ha vá|tozatlan maľad. Akkor mi értelme van cisszevowi az óvodákat? Erre nem

kaptunk éľdemi vá|asń,, szeľintem mar többen többfeleképpen feltetttik ugyanezt a kérdést és

nem érkezik érdemi vá|asz. Szeľintem ez aZ alapvető kéľdés ezzel kapcsolatosan, mondom,
készséggel folytatom ezt ho|nap, hogy ha fiđeszes képviselő társaim, bizottsági tagÍfusaim
úgy ítélik meg, hogy ez az e|oteĄesztés már megérett arÍa, hogy a Testület megvitassa. De hát
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Iátszott most a gyors átolvasás során is, hogy nemcsak a szülők, hanem egyes óvodák, illetve
a szakszervezetek Észéro| is megfoga|maződtak olyan kérdések és aggályok, amelyekĺe,
hangsúlyozom ebben az eloterjesztésben, aminek a Testü]et e]é bocsátásáról most döntenünk
kell,nincsenvá|asz. Máľpedighanincsen ezeheazaggáIyokaváIasz,akkorjobbanterménk,
hogy ha nem bocsátanánk a Testület elé és újabb egyeztetések indulnának legalábbis.
Kĺjszöncjm.

Zentai Oszkár
Képviselő úr, szerintem most, aki tagja abizoÍÍságnak, mi mindnyájan rtszánjuk azidőĺtkęt,
tehát ne kíméljen. Szívesen hallgatjuk a véleményét. Camara-Bereczki Ferenc Miklós.

Camaľa-Bereczki Ferenc Miklós
Köszönöm a szőt Elnĺjk ut, ez egy tĺlrténelmi bizottsági tilés először rendelt el a Bizottsági
Elnök úr szĺinetet, amióta ebben a bizottságban vagyok. oriiltem volna armak, hogy ha
meghallgathatom kormánypáľti fideszes képviselőtĺáľsam, bizottsági táľsam véleményét is, de
hźĺ ęz sajnos most sem valósult meg. Erőss Gábor képviselő úr tavaly október óta van ebben a
testületben' nem olyan régőta, ezért nem tudhatja azt a fo|yosói pletykát, meľt megpróbálok
én válaszolni, ugyanis nem szeľetnének éľdemi váIaszt adni, olyan folyosói pletykát hallottam
én, a verebek csiripelték, azt szeretné a Polgáľmester Úr, hogy ha a nagy ovális dolgozó
asńa|áná| elféľne a kerÍiletben az összes intézményi vezeto egy aszta|náI. Ez lehet egy ilyen
szervezetírányítási kényelmességi szempont akár, bár nyilvan nem nekem kellett volna eľre
válaszolni, bár én most megpńbtitam ezt, nem tudom, hogy ez jő, vagy nem, mindenki
méľlegelje, a holnapi vitához egy kis muníciót szolgá|taÍtam.

Zentai oszkár
Egyľe színesebb Iesz ez abizotÍsági ülés, ktilönben a kormánypáľti képviselők konzultźl|tak az
előterjesztőkkel, tehát a mi véleményünket az előterjesztés is tarta|mazza, ďe akár külĺjn-kĺilön
is elmondhatjuk, csak szerintem nem ez a bizottság múködésének a normál ľendje. Kaiseľ
József, paľancsoljon.

Kaiser József
Köszönĺjm Elnök úľ, elvette a kenyeret, a véleményut.lk az előteľjesaés, ennyi.

Zentaioszkár
További kéľdés, hozzászőIźls? További kérdés, hozzásző|ás nem lévén, a vitźń |ezárom,
szav azźst a bocsátom a hatfu ozati i avaslatot :

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés
meglárgya|źsź"ŕr.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2015. május 14.

Zentai oszkár
Megállapítom, hogy az Emberi Erőfoľrás Bizottság az a|ábbi hatźrozatot 8 igen, 4 nem, 2
tartő zko đás szav azattal el fo sadta :
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83/2015.(V.13.) sz. EMBI határozat (8 igen.4 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Äz Embeľi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előteĺjesztés
meglfugya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. május 14.

Zentai Oszkár
A napirendek elfogýak mindenkinek megköszöni a bizottság munkájában való aktív
részvételt, abizottság ülését 16,30 perckor bezárja.

K. m. f.

, fi /,ĺz.
ĺ ĺ-,L. L/1/Z/,, L/

-ZentaLi oszkár
a Bizottság elnĺjke

A jegyzókonyv az Mötv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Erőfonás
Bizottság 2015. május 13-i ülésén elhangzoÍtakat hitelesen tanúsída.

^ę.,'ť 

o'*u.,n."Ěn.,

iť ffi -É\

Wofud'ď-H&-_*Ś -7
A jtgyzőkĺinyvet készítette: \"ľ-**o'2'-'.

Agĺícs Zsanett Rita

A bizottsáei iegvzőkiinw mellékletei:
I . szźtmís' melléklet: meghívó
2. szőłrÍlmelléklet: jelenléti ív
3 . számu melléklet: előteľi esĺések

Szervezési és Képviselői Iroda vezetője

Sim
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melléklet

szÁľoÉrNYILATKoz,AT
Együttműktidési Megállapodásľa

amely létrejött egyrészrőI a Jĺízsefváľosi Egészségügyi Szolgálat - Rendelőintézet (roviden
IESZ)
székhely: 1089. Aurórau.22 - 28. Budapest
képviseli: :

másľészről a BENYovsZKY oRVoSI KOZPONT (röviden:BoK),
üzemeltető: Megaline Stúdió Keľeskedelmi, Kommunikációs és Szolgáltató Kft. (röviden.
Megaline Stúdió Kft.)
székhely: 1089 Benyovszky Móric u. 10. Budapest
képviseli: G. Németh György, BoK igazgató
a továbbiakban: aJESZ és a BoK köz<jtt.

A Szándéknyilatkozat a Benyovszlcy Orvosi Kiizpont és a Jĺizsefuáľosĺ Egészségĺigyi
Szolgálat - a toválbbiakban egyiittesen, mint Felek - köztitt ktiziisen e|határozott
együttmíĺködési szándékra iľányul a Magyaľoľszágon, kiemelten Budapest VIII.
kerületében dolgozó és taľtózkodĺi, elsősorban kínai állampolgáľok egészségiigyĺ
el|átásának megszervezésére, az egészségiigyi szolgáltatások szakszeľíĺ igénybevételére, a
betegút megszervezésére olyan módon, hogy azok az érvényes jogszabályi keľetek ktizött
valósulhassanak meg.

I. A Szándéknyilatkozat tarta|ma

A Jrízsefuáľosi Egészségĺigyi Szolgálat - Rendelőintézet és a Benyovszlĺy oľvosi Ktizpont
együttmfüödési megállapodás megkötésére vonatkozó szandéknyilatkozata aľľa irányul, hogy
a Felek egyĺittmfüödjenek a Magyaľorszźlgon tartőzkodő kínai állampolgárok egészségügyi
ellátásában, valamint a két otszág koľmányfőinęk 2014. februáľjában aIáirt kormźnyzati
megállapodásĺínak a szellemében elősegítsék a hagyományos kínai győgyászat
magyaľoľszági megismertetését és kiépítését.

Az együttmfüöđés alapja az asztnđék, hogy akormźnyzati d<jntéssel és a VIII. keľÍileti
Józsefuaľosi onkormtnyzattĺiľekvéseivel összhangban a Felek közľeműkö djeĺek az
optimális betege||átási és betegkĺjzvetítési rendszer meglervezésében és kialakításában, ilyen
módon ishozzźtjárulva a Magyarorczágonbrtőzkodő és dolgozó kínai állampolgĺíľok
e gé sz s é gü g y i e|Iátás źlho z.

A Felek a kialakítandó egyĹittműködés soľán egészségügyi szo|gá|tató tevékenységeiknek az
igénybevételével, tapasńa|ataiknak afę|haszná|ásával azegyuttmílködés és a nyijtandó
szolgźitatások magas színvonalú megvalósításara törekszenek.

II. Az E gyiittmű kii d éshez kapcs o ló dó feladatok

Az EgyĹittműködés a Felek Észéró| kiteľjeđ olyan tevékenységekĺe, amelyek az egészséghez,
a győgyításhoz, amege|őzés, az egészségügyi ismeľetteľjesztés témaköréhęz kapcsolhatóak.
Például az źitaIźtnos életmód és egészségügyi kommunikációs információs tevékenységel<hez.
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A Benyovszky Orvosi Kiizpont, mint a Kínai.Magyar Integrált orvosi Gyógyítói Progľam

szervező koordinátoľa, a renđelkezésére źi|ő egészségügyi szolgáltatásai mellett, azokat

kiegészítve aján|ja, szervezi és koordinálja a Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat
Rendelőintézet szźlmtra a TAJ-kártyával (oEP jogosultsággal) nem rendelkező kínai
polgaľok egészségtigyi e|Iátását, mint kiemelt lehetőséget aZ

egészségĹig y i l gy ő gy itóilbetegellátási/pľevenció s területeken.
Mint a Kínai-Magyar Gazdasági Kamara tagsa, egészségügyi tagozatźnak képviseIője, az

egészségiigyi szolgáltatásokĺól, a lehetőségekľől folyamatosaĺ tájékońatja az érintetteket,

miként az egészséggel/étetmóddal kapcsolatos eseményekĺől, rendezvényekĺol stb. is.

Rendelőintézeti központjában és partneľei köľében kozzéteszi és informálja a

tevékenységeikkel kapcsolatos aktualitásokat'

A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat - Rendelőintézet - a meglevő egészségtigyi ellátási

köte]ezettségei mellé, azokkozé - integrálja aMagyarországon, kiemelten a Budapest VIII.
keľületében dolgoző, tartőzkođő kínai polgárok egészségügyi e|ItltásźLt, elsősorban olyan
szakellátási (pld. röntgen) szo\gá|tatźsok igénybe vételére nyújt lehetőséget téľítéses ellátás

ellenében, amelyek a Kínai-magyar Integľált orvosi Gyógyítói Pľogram kozpontjában nem

elérhetőek.

III. Az EgyüttmÍĺkti dés időtartama

A Felek a Szándéknyllatkozat a|apjtn aZ Egyiittműködési Megállapodás a|áírtsát az

infrastrukturális felkészülést és a hatósági jőváhagyást kĺĺvetően, szandékaik szeľint

legkésőbb 2OI5. második felében kívárják elindítani. Az együttműkĺjdés tervezett időtartama

folyamatos, rendszeres értékeléssel.

Az egytittműködéssel a Felek a Magyarorszttgon, kiemelten a VIII. kerületben dolgozó,
tartőzkodő kínai állampolgarok szewezętt egészségĹĺgyi szo|gáItatási lehetőségeinek a

kialakításáva| péIđatlmođellt kívánnak mutatni más települések, régiók számára a helyi
kĺilföldi állampol gaľok magas szinhí e gészsé güg yi e||átźsźr a.

IV. Az Együttműködési Megállapodást előkészítő Szándéknyilatkozat a|áírőiz

Józs efváľo s i E gészs é gü gyĺ Szolg áůat _ Ren delő in tézet r észér ő|z

Dr' Koľoknai András foígazgatő főorvos
1089. Aurórau.22 _ 28. Budapest

Benyovszlĺy Oľvosi Ktizpont, ĺizemeltető: Megaline Stúdĺó kft ľészéről:
G. Németh György - igazgatő, BoK igazgató
Németh Gergely Gyöľgy igyvezető ígazgatő, Megaline Stúdió kft.
1089 Benyovszky Móric u. 10. Budapest

Bud ap est Főváros VIII. kerÍilet Jĺízs efu áro si onk ormány zat
dr. Kocsis Máté polgármester
1082. Baľoss u. 63-67. Budapest

Kínai-Magyar Gazdasági Kamaľa
Pető Ernő elnök
II52. Szentmihályi út 151. Budapest
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