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igazgatója, Vaľga Zita _ Józsefváros KözÓsségeiért Nonprofit Zrt. hlpviseletében, Takács
Gáboľ Józsefiárosi Szociális Szolgóltató és Gyermekjóléti Kozpont intézményvezető-
helyettese, szalcľnai vezető, Yáczi Miklĺósné Józsefvárosi Szociólis SzolgóItató és
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Zentai oszkáľ
Tisztelettel koszönti a megjelenteket. Az Emberi Erőfonás Bizottság 2016. évi 10. rendes ülését
megnyitja. Megállapítja, hogy t2 fő vanjelen, igy aBízoltsághatározatképes. Dr. Mészár Erika
Atjegyző asszony megétkezéséig Dr. Bojsza Kĺisztina Ügyosztályvezeto asszony tátja el a jogi
kontrollt. A kiküldött napirendben váItozás tcjrtént, a ll.l-es, illetve a ll.l3-as előterjesztések
nem érkeztek meg, ezért nem kerülnek meg!árgyalásra, továbbá a II.|Z-es napirend cime az
alábbfua változott: Javaslat az ]/2016. QI.04.) onkormányzati rendelet módosítására és

kahségvetést érintő dontések meghozatalára. A napirendi pontok számozása éľtelemszerűen
megvźitozik.Szavazásľabocsátjaaza|ábbinapiľendet:

Napirend:

I. Átruházotthatásköľbenmeehozhatódöntések:

1. Javaslat kábítószerellenes pľogrammal kapcsolatos diintés meghozata|ára
(ír ás b e l i el ő terj e s zté s)
Előteľjesztő: dr. Ferencz orsolya _ képviselő

2. Javaslat a Napraforgó Egyesített óvoda Tagóvodáinak téli és nyáľi zárva taľtási
ĺdej ének meghatáľo zására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

3. Javaslat a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók
elfogadásáľa

(írdsb eli előterj esztés)
Előteľj esztő : dr. B oj sza Krisztina - Humánszol gáltatás i Üglosztólyv e zető

4. Javaslat a Leonaľdo 41. Alapítvány 20|6. évi tevékenységéről szĺílĺó beszámoló
elfogadására
(írásb eli előterj eszté s)
Előterj esztő : dr. Boj sza Krisztina - Humánszolgáltatás i ÜgłosztáIyvezető

5. Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási oszttindíjpźilyánat e|bíráiására
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Előterjesztő: Sántha Péterné _ alpolgármester

6. Javaslat hátralékkezelési támogatás iľánti kéľelem elbírálásáľa
(írĺźsbeli előterjesztés) 

_ 
zÁnr tjĺÉs

Előterj esztő : Sóntha Péterné - alpolgórmester

II. Képviselő.testületielőteriesztések:

1. Javaslat a Nemzeti Kiizszolgálati Egyetemmel tiirténő. egyĺittműkiidési
megállapodás megkiitésére
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester



2. Javaslat a Ttiriikbecse utca Salgĺótarjáni utca és Spoľt utca közłitti szakaszának
átnevezésére
(ír ósbeli elő terj e s zté s)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

3. Javaslat II. világháboľl'| emlékmű'létrehozására
(ír ĺi',s h e l i e l ŕí t erj e,s zt é,r' P oT K E Z B E,s ĺ T E S)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgáľmester

Sántha Péterné _ alpolgármester

4. Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos diintések meghozatalára
(ír ásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

Sántha Péterné - alpolgármester

5. Javaslat köznevelés i intézmények műktidtetői feladatainak átadására
(ír ósb eĺi előterj e szté s, P oT KEZB ESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

6. Javaslat intézményv ezetői megbízás vé|eményezésére
(ír ás b el i e l ő terj e s zt,ć s)

Előteľj e sztő : Sóntha P éterné _ alpol górmester

7. Javaslat a Józsefuárosi Eryesített Btilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ás beli előterj eszt és)

El őterj esztő : Sántha P étern,é - alpol gármes ter

8. Javaslat a pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjólétĺ ellátások helyi szabályaiľĺól sző|ó 1012015. (Iil. 01.)
iinkormányzati ľendelet mĺídosítására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Sántha Péterné _ alpolgármester

9. Javaslat speciálÍs gondozást igénylők segÍtéséľe
(ír as b e li eI ő terj e s zté s)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgármester
Zentai oszląźr _ kepviselő

10. Javaslat a házassálgi évfoľdulĺót ünneplő házaspárok megajándékozására
(írĺźsb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Mát,é - polgórmester

11.. Javaslataz1120|6. (II.04.) tinkormányzati ľendelet módosítására és ktiltségvetést
érintő diintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterj e sztő : Sántha P éterné _ alpol górmester

Egry Attila - alpolgármester



l.2. Javaslat Jőzsefváros Smaľt City koncepciő váz|atának elfogadására
(ír ás b e l i t áj ékozt at ó)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dľ. Feľencz orsolya - hźpviselő

13. Tájékozlató a ÍőépíIész20|6. évi munkájáról
(íľásb eli előterj es zté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

14. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáľĺól, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
eseményekről és az tinkoľmányzatĺ pénzeszkiiziik átmenetileg
szabadrende|kezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(ír ás b e l i tój ékoztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy aBizottság 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodássa| az alábbi napirendet elfogadta:

15212016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (11 igen.0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság az a|ábbi napirendet fogadja el:

Napirend:

I. Átľuházotthatásköľbenmeghozhatódtintések:

1. Javaslat kábítószerellenes programmal kapcsolatos diintés meghozata|ára
(ír ásbeli előterj e s ztés)
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya _ képviselő

2. Javaslat a Napraforgó Egyesített Ovoda Tagóvodáĺnak télÍ és nyáľi záwa taľtásĺ
idejének meghatáľo zásár a
(ír ás b el i el őt eľj e s zt é s)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgóľmester

3. Javaslat a pszĺchiátrĺai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves beszámolók
elfogadására

(ír ásb eli előterj e szté s)
Előterj e sztő : dr. Boj sza Krisztina _ Humánszolgdltatós i Üglo sztályv ezető

4. Javaslat a Leonaľdo 41. Alapítvány 201,6. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
(írásb eli előterj eszté s)
Előterj e sztő : dr. B oj sza Krisztina _ Humánszol gáltatás i Ügło sztályvezető

5. Javaslat a Buľsa Hungarica Felsőoktatási Osztiindíjpá./ĺyánat e|bírá./lására
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
El őterj e sztő : Sóntha P éteľné - alpol gárme ster



6. Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kéľelem elbíľálására
(írásbeĺi előterjesztés) zÁnr tjĺrs

Eĺőterj e sztő : Sántha P,ćterné _ alpolgáľme st er

[I. Képviselő-testiiletielőteľiesztések:

1. Javaslat ^ Nemzeti Közszo|gá|ati Egyetemmel tőrténő egyůittmÍĺkiidési
megállapodás megktitéséľe
(írds b eli előterj eszt és)

Előterjesztő: dr. Kocsis Mĺźté - polgármester

2. Javaslat a Tłirökbecse utca Salgótaľjáni utca és Spoľt utca ktĺztitti szakaszának
átnevezésére
(ír ásb e l i el ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

3. Javaslat II. világháboľús en'1|ékmíĺ'létrehozására
(ír ásb eli elő terj e sztés, P OTKEZB ESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgórmesteľ

4. Javaslat a tľianoni emlékhellyel kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(ír ósb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr' Kocsis Máté _ polgórmester

Sántha Péterné - alpolgármesteľ

5. Javaslat kiiznevelési ĺntézménvek műktidtetői feladatainak átadlására
(írásbeli előteĘ esztés, p orrĺznnsÍrÉs)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

6. Javaslat Íntézményv ezetői m egbízás véleménye zésér e
(írás beli előterj eszté s)
Elő terj e sztő : Sántha P éterné _ alpolgárme ster

7. Javaslat a Jĺízsefuárosĺ Eryesített Biilcsődékkel kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés)
Előterj e sztő : Sántha Péterné - alpolgárme ster

8. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamĺnt a személyes gondoskodást nyújtó
szocĺális és gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyaiľĺíl szőI'ő 10ĺ2015. GII. 01.)
iinkoľmányzati rendelet módos ítására
(írás b eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

9. Javaslat speciális gondozást igénylők segítésére
(írásb eli el őterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgĺźrmester

Zentai oszkár - képviselő



[ 0. Javasla t a bázassálgi évfo rdu lĺít ünnepl ő házaspárok m egaj ándékozás á ra
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - poĺgármesteľ

11. Javaslat az |./20|6. (II.04.) iinkoľmányzati rendelet mródosítására és ktiltségvetést
érintő d ö ntés ek meghozata|ár a
(ír ás b el i el ő t e rj e s zt é s)
E l ti t erj e s zt ci'. S ant ha P é t erné - a lp o l garme s t er

Egry Attila _ aĺpoĺgármester

1 2. Javaslat Jĺízs efu áľos Sma rt City konce p ciő v áz|atának elfo g adásár a
(ír ás b e l i t áj ékozt at ó)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

dr. Ferencz orsoĺya - képviselő

1 3. Táj éko ztatő a fő építész 2016. évi munkáj áľĺíI
(ír ósb el i el őterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

14. Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejű testületĺ határozatok
végrehajtásáľĺil, az e|őző iilés ĺíta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekről és ilz tinkormányzati pénzeszkłiziik átmenetileg
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekiitéséről
(ír ĺźs b el i t ój é ko ztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

I. Atľuházotthatásköľbenmeghozhatódöntések:

Zentai Oszkár
Van-e külĺin tárgya|ásrajavaslat? Megadja a szőt dr. Erőss Gábornak.

dľ. Erőss Gábor
AzI.3-as, illetve az I.5-ĺjs napiľendi pontokat szeľetné kiilön tárgyalni.

Zentai Oszkár
Megadj a a szőt Bálint Gergelynek.

Bálint Gergely
Az I.3-as napirendi pontot szeretné külön táĺgyalru.

Zentai Oszkáľ
További javaslat Lĺányában megnyitja a blokkban maradt előterjesztések vitáját. A vitát |ezźnja.

Szavazásrabocsátjaazalźlbbihatétrozati javaslatokat:

Napiľend I.1. pontja: Javaslat kábítószeľellenes pľogľammal kapcsolatos döntés
meghozata|ára
(írásb eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr' Ferencz orsolya - képviselő



Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. az Emben Erőforľás Bizottság 13112016. (X.05.) sztlmu határozat 4. pontjában szereplő
,,2016. decemberi'' szövegľésZt,,2017. januźĺ24-i,, szovęgrészte módosítja.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. november 30.

2. felkéri a jegyzot a hatźtrozat 1. pontja szerinti program lebonyolításához szfüséges
intézkedések mestételére.

Felelős: jegyző
Hataridő: 20t'6. november 30.

Napiľend I.2. pontja: Javaslat a Napraforgó Egyesített óvoda Tagóvodáinak téli és nyári
záw a tartási idej ének meghatáro zására
(ír ás b e l i e l ő t erj e s zt é s)
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster

Az Emberi Erőfoľás Bizottság úgy dĺint, hogy

1) a Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Jozsefvfuosi onkormźnyzat Napľaforgó Egyesített óvoda
székhely óvodájának és 14 tagővođájźnak téli zźrsa tartási ideje 2016. december 23-tő| 2016'
decembęr 30-ig taľt. A téli záwa taľt{ĺs ideje alatt a Napraforgó Egyesített ovoda varunk Rád
Tagóvodája (1086 Budapest, Csobánc u. 5.) ügyeletet taľt és fogadja a Naprafoľgó Egyesített
ovoda székhely és tagóvodáiba beíľatott gyermekeket.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatĺáľidő: 20|6. november 30.

2) a Budapest Főviíros VIII. kerület Józsefuaĺosi Önkoľmźnyzat Napľaforgó Egyesített óvoda
f0l7. évi nyrĺľi ztrva taľtási idejét a szükséges kaľbantaľtási, felújítísi és takaľítási feladatok
érdekében az a|ábbiak szerint határozza meg azzal, hogy a nyźri sziinet idején az ügyeletre
kijelölt óvodfü fogađjfü a gyermekeket.

ovoda neve, címe:
2017. évi nyári

zárva tartds ídeie:
agłeletre kijeliilt óvoda:

I

Napraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagővodája
1083 Bp. Baľoss u. 91.

2017.06.19-07.23-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Vir ág T agőv o dáj a
1082 Bp., Baĺoss u. 1lllb.
12017 .06.19 -07 .16-is/
2. Napľafoľgó Egyesített ovoda
Szívźlwźny Tagóvodája
1083 Bp. Szigony u. 18.

12017.07.17-23-is. I



2.
Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Vir ág T agőv o ďáj a
1082 Bp. Baľoss u. 111/b.

2017 .07 .1 7-08.20-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Szivárvány Tagóvodája
1083 Bp. Szigony u. 18.

/20|] .07 .I7-23-igĺ
2. Naprafoľgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baľoss u. 91.
120 17 .07 .24-08.20 -isl

a
J.

Napraforgó Egyesített óvoda
Csodasziget Tagóvodáj a
1083 Bp. Tömő u. 38/A.

2011 .06.19-07 .23-ig
Napľaforgó Egyesített óvoda
Szivarvany Tagóvodája
1083 Bp. Szigonyu. 18.

4.
Napraforgó Egyesített ovoda
Sziv źlrv źlny Tagóvo dáj a
1083 Bp. Szisonvu. 18.

2017 .07 .24-08.f7 -ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodája
1083 Bp. Tomő u. 38/A.

5.

Napľaforgó Egyesített ovoda
/székhelyóvodď
1084 Bp. Tolnai Laios u.7-9.

2017 .06.19-01 .f3-is.
Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínv ir ág Tagó vo d áj a
1081 Bp. Kun u. 3.

6.

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Hétszinv ir ág T agőv o dáj a
1081 Bo. Krľr u. 3.

2017 .07 .24-08.27-í9
Napraforgó Egyesített ovoda
lszélď.rc|yővoďa/
1084 Bp. Tolnai Laios u.7-9.

7.

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Napsugaľ Tagóvodája
1086 Bp. Dankó u. 31.

2017 .06.19-07 .23-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Vaľunk Rád Tagóvodája
1086 Bp. Csobánc u. 5.

12017 .06.19 -07 .r 6-igl
2. Napľafoľgó Egyesített ovoda
Hétszínvirág Tagóvodáj a
1081 Bp. Kun u. 3.

12017.07 .17-23-ipl

8.

Napraforgó Egyesített ovoda
Vaľunk Rád Tagóvodája
1086 Bp. Csobĺínc u. 5.

201,7.07 .r7-08.2O-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínv ir élg Tagóvo d áj a
1081 Bp. Kun u. 3.

12017.07.1,7-f3-igl
2. Napľaforgó Egyesített ovoda
Napsugaľ Tagóvodája
1086 Bp. Dankó u. 31.
/20 17 .07 .24-08.20 -is/

9.

Napraforgó Egyesített ovoda
S zźnszot szép Tagóvo dáj a
1086 Bo. Szűzu.2.

2017 .06.19-07 .23-ig
Napľaforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszoru u.14-16.

10.

Napľaforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszoľú u. 14-16.

2017.07 .24-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
S zźzszor szép Tagóvo đáj a
1086 Bp. Szuzu.2.

11

Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskeres o T agőv odźĄ a
l089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

2017 .06.19-07 .23-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1 087 Bp. Szźnađos tlt 14.

12.

Naprafoľgó Egyesített ovođa
Katica Tagővođája
1089 Bp. Vaida Pétet u. 37.

2017 .07 .10-08.13-ig
1. Napraforgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Szźzadosűt|4.



l20I7 .július I0-23-igl
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskeres ő T agőv o dája
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.
12017. iúlius 24-aususztus 13-is/

13.
Napľaforgó Egyesített óvoda
ľitypang Tagóvodája
1087 Bp. Szźlzađostnt |4.

f0I7 .07 .f4-08.f7-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
I(incskcľcső Tagóvodáj a
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

14.
Napraforgó Egyesített óvoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bp. Rákóczi út 15.

2017 .06.19-07 .23-ig
Napľaforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagővodája
1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15.

15.

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája
1085 Bo. Somosvi Béla u. 9-l5

2017 .07 .24-08.27-ig
Napľaforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bp. Rĺĺkóczi út 15.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. november 30'

Napiľend I.3. pontja: Javaslat a pszichiátľiai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves
beszámolók elfogadására
(ír ás beli el őterj eszté s)
Előterj e sztő : dr. Boj sza Krisztina - Humánszol gáltatási Ugło s zt ĺźlyvezető

A napirend I/3. pontját külön táľgyalásľa kikéľték.

Napĺrend 1.4. pontja: Javaslat a Leonardo 41. Alapítvány 2016. évi tevékenységéľőI szóló
beszámolĺó elfogadásáľa
(írásb eli előterj esztés)
Előt erj e sztő : dr. B oj sza Kris ztina _ Humónszol gál tatás i Ügłos ztályvezető

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dont, hogy elfogadja a Leonardo 4l A|apitvĺány (székhely:
|082 Budapest, Leonaľdo utca 41., nyilvántaľtási szźlm:01-01-0009595) 20|6. I. felévi
tevékeny sé gér őI szőIő b eszámo|őj át.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Határidő: 2016. november 30.

Napiľend I.5. pontja: Javaslat 
^ 

Bursa Hungarica Felsőoktatási osztiindíjp áůyázat
elbíľálására
(írásbeti előterjesztés) zÁnr ÜĺÉs
Előterj e s ztő : Sdntha P éterné - alpol gárme ster

A napirend I/5. pontját kůilön tárgyalásľa kĺkéľték.



Napiľend I.6. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbíľálására
(írasbeti előterjesztĺźs) zÁnr Üĺzs
Előteľj e sztő : Sántha P éterné - alpol gáľmester

Zentai Oszkár
Megállapítja' hogy a Bizottság 11 igen' 0 nem, 1 tartőzkodással elfogadta aZ alábbi
határozatokat:

Napirend I.1. pontja: Javaslat kábítószeľellenes pľogľammal kapcsolatos dtintés
meghozata|ára
(ír ásbeli előterj e s ztés)
Előterjesztő: dr. Ferencz orsolya _ képviselő

153/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (11 ieen' 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(Iematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. az Emben Erőforrás Bizottság 13|12016. (x.05.) széllrľÚ határozat 4. pontjábaĺ szereplő
,,2016. decemberi'' szövegľésń,,20|7.januaľ 24-i,, szövegrészre módosítja.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2016. november 3 0.

2. fęlkéri a jegyzőt a hatźtrozat 1. pontja szerinti program lebonyolításához szükséges
intézkedé s ek me stétel éľe.

Felelős: jegyző
Hataridő: 2016. november 30.

Napirend I.2. pontja: Javaslat a Naprafoľgó Eryesített óvoda Tagĺívodáinak télĺ és nyári
zárv a tartási idej ének meghatáľo zására
(ír ás b el i e l őt erj e s zt é s)
Előterj es ztő : Sántha P éterné - alpol gármes ter

154/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ĺeen.0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tÓľtént a szavazás)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dont, hogy

1) a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuarosi onkormanyzat Naprafoľgó Egyesíteft óvoda
székhely óvodájának és 14 tagővođájának téli zárva tartási íđeje 2016. december 23-tő| 2016.
decembeľ 30-ig tart. A téli záwa ártás ideje alatt a Napraforgó Egyesített ovoda Váľunk Rád
Tagóvodája (1086 Budapest, Csobánc u. 5.) ügyeletet taĺt és fogadja a Naprafoľgó Egyesített
ovoda székhely és tagóvod áiba beiratott gyeľmekeket.

Felęlős: polgármesteľ
Hataridó: 201 6. november 3 0.
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2) a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuaĺosi onkormtnyzat Napraforgó Egyesített Ővoda
2017. évi nyári zárva taľtási idejét a szükséges karbantaľtási, felújítási és takaľítási feladatok
érdekében az a|ábbiak szerint hatźttozza meg azzal, hogy a ĺyári szünet idején az igye|etre
kijelölt óvodák fogadjak a gyermekeket.

ovoda neve, címe:
2017. évi nyári

zárva tartós ideie:
U gy e letre kij elö It óvo da :

I

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baľoss u. 91.

2017 .06.19-07 .23-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Vir ág T agőv o dáj a
1082 Bp., Baross u. 111/b.
12017 .06.r9 -07 .I 6-igl
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Szivarvany Tagóvodája
1083 Bp. Szigony u. 18.

12017 .07.17-23-is,I

2.
Napraforgó Egyesített ovoda
Gyerek-Vi t ág T agőv o dáj a
1082 Bp. Baľoss u. 111/b.

2017 .07 .17-08.20-ig

1. Napraforgó Egyesített ovoda
Sziváľvany Tagóvodája
1083 Bp. Szigonyu. 18.

12017 .01.17-23-igl
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Tesz-Vesz Tagóvodája
1083 Bp. Baross u. 91.
ĺ2017 .07 .24 -08.20 -ig.l

3.

Napraforgó Egyesített óvoda
Csodaszi get T agőv ođtj a
1083 Bp. Tĺimő u. 38/A.

20|7 .06.19-07 .23-íg
Napraforgó Egyesített óvoda
Sziváľvany Tagővođája
1083 Bp. Szigonyu. 18.

4.
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Szivárvány Tagővodája
1083 Bp. Szigonyu. 18.

2017.07.24-08.27-ig
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Csodasziget Tagóvodáj a
l083 Bp. Tĺimő u. 38/A.

5.
Napraforgó Egyesített ovoda
lszéIdlelyôvoda/
10848o. Tolnai Laios u.7-9.

f017.06.19-07.23-ig
Napľafoľgó Egyesített ovoda
Hétszínviľág Tagóvodáj a
1081 Bp. Kun u. 3.

6.
Napraforgó Egyesített ovoda
Hétszínv ir źą T agőv o đáj a
1081 Bp. Kun u. 3.

2017.07.24-08.27-ig
Napľaforgó Egyesített ovoda
/székhelyóvoda/
1084 Bo. Tolnai Laios u.7-9.

7.
Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugár Tagóvodája
1086 Bp. Dankó u. 31.

2017.06.19-07.23-ig

l. Naprafoľgó Egyesített ovoda
Váľunk Rád Tagóvodája
1086 Bp. Csobánc u. 5.

12017 .06.19 -07 .I 6-isl
2. Naprafoľgó Egyesített ovoda
Hétszínvirág Tagóvodáj a
1081 Bp. Kun u. 3.

120|7 .07.I7-23-ís.l

8.

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Várunk Rád Tagóvodája
1086 Bp. Csobánc u. 5.

2017.07 .17-08.20-ig

1. Napľaforgó Egyesített ovoda
Hétszinv ir ág T agőv o đáj a
1081 Bp. Kun u. 3.

12017.07 .17-23-igl
2. Napraforgó Egyesített ovoda
Napsugaľ Taeóvodáia
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1086 Bp. Dankó u. 31.
/f017 .07 .24 -08.20 -ig/

9.

Napraforgó Egyesített ovoda
S zázszot szép Tagó vo dáj a
1086 Bo. Szílzu.2.

f0I1 .06.19-07 .23-is
Napľaforgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszorú u.14-T6.

10.

Naprafoľgó Egyesített ovoda
Koszorú Tagóvodája
1086 Bp. Koszoľri u. 14-16.

2017 .07.24-08.27 -is
Naprafoľgó Egyesített ovoda
S zźzszot szép Tagóvo dáj a
1086 Bo. Szílzu.2.

1l
Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskereső Tagóvodáj a
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

2017.06.|9-07.23-íg
Naprafoľgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagővođája
1087 Bp. Sztľ:ađostft|4.

12.

Napraforgó Egyesített óvoda
Katica Tagővodája
1089 Bp. Vajda Péter u. 37.

2017 .07 .10-08.13-ig

1. Naprafoľgó Egyesített ovoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Századostft14.
l20 1 7 . július I 0 -23 -igl
2. Napľaforgó Egyesített ovoda
Kincskeľeső Tagóvodáj a
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.
l20I7. iúlius Z4-aususztvs 13-ie/

13.

Napraforgó Egyesített óvoda
Pitypang Tagóvodája
1087 Bp. Szźzađosiń14.

2017 .07 .24-08.27-ig
Napraforgó Egyesített ovoda
Kincskeľeső Tagóvodáj a
1089 Bp. Bláthy ottó u. 35.

14.
N?pľafor8ó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bp. Rakóczi út 15.

2017 .06.19-07.23-is
Napraforgó Egyesített óvoda
Mesepalota Tagővodźla
1085 Bp. Somogyi Béla u. 9-15.

15.

Napraforgó Egyesített ovoda
Mesepalota Tagóvodája
1085 Bp. Somosvi BéIau.9-15.

20|7.07.24-08.27-í9
Napraforgó Egyesített ovoda
TA-TI-KA Tagóvodája
1088 Bp. Rakóczi út 15.

Felęlős: polgáľmester
Hataridő: 2016. november 3 0.

Napiľend 1.4. pontja: Javaslat a Leonardo 41. Alapítvány 20|6. évi tevékenységéről szólĺó
beszámoló elfogadásáľa
(ír ós b e l i e l őt erj e s zté s)
Előterj e sztő : dr. Boj sza Krisztiną - Humánszolgóltatási Ü g,los ztályvezető

155/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ĺgen' 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforľás Bízottságúgy dĺint, hogy elfogadjaa Leonardo 4I A|apítvány (székhely:
1082 Budapest, Leonardo utca 4I., nyilvántaľtási szttrĺl: 01-01-0009595) 2016. I. félévi
tevékenységéről szóló beszrímolój át.
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Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. november 30.

Napirend I.6. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására
(írásbeĺi előrcrjesztés) ZÁRT ijĺrs
El ő t eľj e s z t ő : S ántha P éterné - alpol gárme S t er

A napirendtárgya|álsazárt üIés keľetében tiirtént azMötv.46.s (2) bekezdése értelmében.
A napiľendtárgyalrálsa soľán elhangzottakat és a meghozott 15612016. (xI.30.) sz. EMBI

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőktinyv tarta|mazza.

Napirend I.3. pontja: Javaslat a pszichiátriai betegek nappali ellátásával kapcsolatos éves
beszámolĺók elfogadásáľa
(ír ásb el i előterj eszté s)
Előterj e sztő : dr. Boj sza Krisztina _ Humáns zolgáltatás i Ügłos ztályvezető

Zentai Oszkár
A napirend tźttgya|ásźlt megnyitja. Kĺjszönti az alapiwźnyok jelenlévő képviselőit. Megadja a
szőt dr. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gábor
Köszöni ismét az áIđozatos munkát, amiről ľészletes beszámolót kaptak. Kérdése az e||źúők,
illetve a segítők bérére vonatkozna. Tudvalevő, hogy a segítő szakĺnźhan _ a szociáIis ellátásban
külcjnösen _ rendkíviil alacsonyak a bérek. Az előterjesztésben szereplő alapífuźnyoknálhogyan
alakulnak a jövedelmi viszonyok a szociális munkások, segítők, akźn a technikai munkatársak
esetében, illetve van-e ezęnatéren változés, javu|ás?

Zentai Oszkáľ
Ügyrendben megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser Jĺózsef
Úgy gondolja, hogy abízottsági tilésen aze|őterjesztés targyáľól kell beszélni. Nem gondolją
hogy a Bizottságnuk 

"gy 
a|apítvźĺny segítőinek, munkatarsainak béréről kellene érđeklődnie.

Ráadásul az a|apíBĺtny vezetóje eInagyolt tź$ékoztatást mondhat a béľekľől, de konkľétumot
nem, mert ezzel személyiségi jogokaĺ seľthet. Kéri, hogy ne engedjék, hogy bárki válaszoljon a
kérdésre, mert semmi kĺize az előteĺjesztéshez.

Zentai Oszkár
Megérkezett dr. Mészĺĺr Erika A|jegyző asszony' megadja neki a szót.

dr. Mészáľ Eľika
Kaiser Képviselő úrnak annyiban ígazavan, hogy a Tisztelt Bizottságnak mindig az e|oteqesztés
témájárő| kell tárgyalnia' jelen esetben aľról, hogy akét szervezet az adott kerületben milyen
munkát végzett. Az ebhez kapcsolódó kérdésekĺe, mint minđen évben, akét szeĺvezet jelen Iévő
képviselője vźllaszt adhat. A béľ annyiban nem személyiségi jog, hogy źú|agot tud mondani az
a|apítrźny vezetoje, de nem köteles válaszolni, hiszen nem erről sző| atéma. A béľek kifizetése
nem önkormtnyzati támogatásból valósul meg, innentől kezdve a Tisztelt Bizottságtájékozőđni
táj éko ző đhat nap irenden kívĹĺl.
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Zentai Oszkár
Megkérdezi dľ. Eľőss Gábort, hogy fenntĄa-e kéľdését?

dľ. Erőss Gábor
Teljesen éľtelmetlennek tart:a ezt az ügyrendi vitát. Néha olyan meSSZe kanyaľodnak
kipviselőtársai a napiľendtől, és cbbcn Kaiscr Kópvisclő ur ólcn jáľ, hogy furcsának taltůná', ha
most a beszámoló kapcsán nem tehetné fel kérdését. Abszurdnak taĺja, és visszautasítja, hogy
személyiségi jogokat sértene. Egy alapiŃáĺynak nagyon sok munkatáľsa van, bértömeg
alakulásaľa vonatkozó adatot teľmészetesen jogďjoguk van kémi, és nem napiľenden kívĺil. A
vita alatt már ńg megkaphatták volna a váIaszt. Meghökkentőnek taĄa, hogy képviselőtáľsa
bele akarja fojtani aszőtazittmegselent alapítvanyok képviselőibe' és hatalmi szóval meg akarja
nekik tiltani azt, hogy váIaszo|jarlak egy képviselői kérdésre. Méltatlarrnak ta|á|ja ezt a
ho zzááIlást mind' az a|apiw ány ok munkáj a, mind Képv i s el ő úľ vonatkozás ában.

Zentai Oszkáľ
Ügyrendi kérdés hangzoIt el, amiről szavazni kell. Az a|apíwáĺyok jelenlévő képviselői
eldönthetik, hogy szeľetnének-e, tudnak-e válaszolni a feltett kérdésre. Javasolja, hogy előbb
őket kérdezzék meg, majd ezután szavazzanak. Megadja a szőt a Szigony Alapítvany
képviselőj ének, Gordos Erikanak.

Gordos Eľika
Szívesen vźllaszo| a kérdésre, semmi titok nincs ezze| kapcsolatban. Kote|ezó koza|ka|mazotti
bérekęt a|ka|maznak, tehźlt lgyanazok a bérek vannak b&tábla alapján a kíegészitő pótlékokkal
egyiitt, mint amit az áIIarĺi noľmatív támogatással kapnak meg. Mindenki tudja, hogy ez elég
alacsony. Ebben az évben a noľmatíva segítségével meg tudtfü oldani. Há|a a megváltozott
munkaképességtíek foglalkoztatási lehetőségeinek, meľt ebből fedezik a technikai munkatársak
bérét, valamennyien ellátottak a kisegítő munkaköľökben. Ebben az évbeĺ meg tudták oldani a
minimálbérek, és a megváltozott munkaképességrĺek kotelező bérének kifizetését. A jövő év
kéľdéses, t<jbb okból: egyrészt az hangzotí el, hogy a minimálbér emelésével egyidejrÍleg a
szociális szférában ugyanilyen szinten kell emelni a béľeket, de erľe nincs fedezet. Tehźú
ugyanaztakiegészitőnormatívátf ogsákmegkapni.

Zentai oszkár
Köszöni a vźllaszt. A kérdés igazźlbő| csak arra vonatkozott, hogy vá|aszo|na-e a kérdésrą vagy
sem. Mega dja a szőt a Moravcsik Alapítvĺíny képviselőj ének.

dľ. Simon Lajos
Természetesęn náluk is ugyanolyan źtlźlthatő abértźlb|a. Sajnos szomorú a kép, mert valóban a
koza|ka|mazotti bérek táblázata a|apjźn kell megállapítaniuk, képzettség, életkor,
munkatapasztalat a|apján. Konlaét összeget is tud mondani, bruttó 140.000-250.000 forintos bér
vonatkozik a segítőkľe. A béreket alapvetően a kapott támogatásból kell kigazdálkodniuk.
Amennyiben nem fog változni a kapott tźlmogatás, akkor nagyon súlyos helyzetbe keľĹil mind a
kéta|apítvźlny.

Zentai oszkáľ
Köszĺini, akkor tulajdonképpeÍI az alapíwányok képviselői meg is válaszoltak Képviselő ur
kéľdé sét. A|j e gy zó as szoný k& đezi, ho gy ezźital ho gyan v áItozik az lj;gyr end.
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dr. Mészáľ Erika
Ezá|ta| az ügyrendi kérdés okafogyottá vá|t, mivel a kéľdés megválaszolásra keľĹilt, ezéĺt. a
Bizottságnak nincs miről szav aznia.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt Kaiseľ Józsefnek.

Kaiseľ Jĺózsef
Nagyon kösz<jni mindkét a|apítrźny áldozatos, nagy felkészĹiltséget mutató munkáját.
Tudvalevő, hogy a keľületben nagyon sok a pszichiátriai beteg, abból az okból kifolyólag, hogy
sok alacsony képzettségű, hátľiĺnyos helyzehĺ család él itt, kĺjrĹikben nagyobb az esé|ye annak,
hogy belekerüljenek egy ilyen he|yzstbe. Az a|apíNźnyok munkája segíti mind az egyén, mind a
környezetĹik he|yzetét, mivel a pszichiátriai beteg sokszoľ nagyon megterheli köľnyezetének
életminőségét, és lehetőségeit. Az a|apítványok munkája ezért nagyon fontos a kerületben, és
ezért nagy elismerés illeti őket. Örĺil, hogy két alapítvany is van. o maga sokszor segítőként is
dolgozik, és jól tuđja' hogy az i|yen betegségek esetében nagyon jó, hogyha a beteg valami miatt
kiesik az egyik szo|gá|tatásból, akkor belekeľülhet a másikba. Kérdése, hogy hogyan alakul a
kerület pszichiátriai betegeinek he|yzete? Mennyivel nő,vagy csökken a betegek száma? Ezekaz
esetek mennyiben vźitoztak az e|mtilt iđőben?

Zentai oszkár
Megadja aszőt Gordos Erikanak.

Goľdos Eľika
Sajnos valóban tĺjbbszörösen hátrányos helyzettĺ a keľület. Egyrészt nagy nyomást jelent a sok
haj|éktalarl' akik között sztmtaLan pszichiátriai beteg van, másrészt készült résziikľől egy
felmérés egy hźľ;iowosi praxis kapcsĺĺn az ott megjelenő pszichiźĺtríai problémával élőkkel
kapcsolatban. Ez a|apján a korábbi évekhez képest nem jobb a mostani he|yzet. Tapasztalafuk,
hogy amíg az źń|ag populációban pl. a skizofrének száma 1%o, ađdig a vizsgá|t praxisban 2%o

volt, és ez csak egyféle betegségcsoport. Elmondható, hogy sokkal tĺibb fiatal jelentkezik a
pszichiátriai gondozóban, mástészt az a|apítvźnynál is. Vélhetőleg a nehezebb szociális
körĹilmények, illetve a droghasznźiat, amunkanélküliség pľovokálja ezękęt a betegségeket, ami a
súlyos viselkedészayana| jellemezhető. Eń követően a pszichiáteľek dolga, hogy
điagnosztizźijanak. ok ezekkel a diagnózisokkal dolgoznak. Folyamatosan emelkedik a
segítséget kérők száma.

Zentai oszkár
Megadja aszőtdr. Simon Lajosnak.

dľ. Simon Lajos
Megerősíti Goľdos Erika hozzźsző|ását, mely szerint ĺó a rászorulók, illetve az igénybevevők
száma, Alapítvanyukban várólista vafi, a közcisségi ellátással, és a nappali intézményi ellátással
közösen 92 szeméIý tudnak rehabilitálni. Ebből a kigondozás kb. 8-I0yo, amely átlagosnak
mondható, tehát 7-8 embert tudnak elkiildeni. A cserélési lehetőség elég alacsony, Az űjra
hospitalizálást, a betegség súlyosbodását, a visszaesések szźmźt tudjak hatékonyan gátolni. A
kigondozás lassú folyamat, tehát a vaľólista is azért hosszú, meľt nehezen tudnak újra befogadni
embereket. évente kb. 7-10 embeľt.
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Zentaí Oszkár
Köszĺjni a vtůaszokat, a vitát |eztlrja. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. (Kozbeszólás
halĺatszik) Bálint Geľgely je\ezte hozzásző|ási szándékát, đe nem jelent meg a kijelzőn. A
napirend kikérését ráutaló magatartásnak veszi, bár előfoľdul, hogy csak azért kérik ki, hogy
külon szavazzanak az ađott napiľendi pontról. Ügyrendi szavazást rendel el a napirenđvitájáĺak
újbóli megnyitásáról.

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 1 1 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogađta az alábbi hatátozatot:

157/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (11 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(Kaiser József nem vett részt a szavazósban.)

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfog adja Zeĺtai oszkár ügyrendi j avaslatát a vita
újbóli megnyitásĺĺról.

Zentai Oszkáľ
A vitát újra megnyitja. Megadjaaszőt Bálint Geľgelynek.

Bálint Gergely
A Bizottság októberi tilésén, a civil szervezetek beszĺímolóival kapcsolatban kľitikával illette a
civil szervezetek részérő| beadott, illetve az eIóterjesztő részéről benyújtott anyagokat, ennek
kapcsán a mostani bęszámolókat, és az e|őterjesztést olvasva szeretné je|ezni, hogy számźra
nagyon kielégítőek, taľtalmasak. Az előterj esńő részéről is egy alapos ĺisszefoglalóval ellátott
beterjesztés született. Fontosnak tartotra ezt jeleznl. meľt az ol<Íőberi ülésen ugy éreńz nem
nyitottak az észtevételeire. Helyénvalónak tartja Kaiser Képviselő ix hozzźsző|ásźt, annyi
kiegészítése lenne a jcivőľe vonatkozóan ezek<hez a beszánolókhoz, hogy nyilvźn a Bízottság
számáta is hasznos lenne, hogyha néhany bekezdés erejéig a beszĺĺmolőktaÍtalmaznźk azokat a
tendencifüat, amelyek a tevékenység jövőre vonatkozó igényeit, és taľtalmát befolyásolj ák. o
tryy |étta _ reflektálva dr. Eľőss Gábor hozzásző|ásáĺa -, hogy a beszĺĺmolóban fel volt tiintetve,
hogy a koza|kalmazotti bértáblaa|apjźn kapjak a dolgozók a juttatásaikat. Nem csakaz ellátotti
körben tapaszta|ható tendenciák megjelenítésének fontosságárahívná fel a figyelmet, hanem az
aĺryagi támogatás elégségességére, vagy elégtelenségére. Látja' hogy az a|apitvźny jelentősnek
mondható támogatásban részesiil' de egy szót sem ejtenek aľról, hogy ez kielégítő volt, vagy
sem, tcĺbb, vagy kevesebb tĺĺmogatásra lenne-e sziikségfü a jcĺvőben.

Zentai oszkáľ
Annyit tenne hozzá az elhangzotta|<hoz, hogy a civil szervezetękbeszárlolójaľól szóló napirend,
amelyre vísszautalt, és azok a szęwezetek, akikkel ellátási szeľződésfü vaÍI, az egészen más,
mint a jelen előterjesztés tźltgya. A vitát |ezárja, szavaztsra bocsátja az althbi határozatí
javaslatot:

Az Emberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Moľavcsik Alapítvanynak (székhely: l083 Budapest, Balassa u. 6., képviseli:
dr. Simon Lajos) a 2016. évi pszichiátriai betegek nappali el|átásáva| kapcsolatos
szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármesteľ
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Határidő: f0|6. november 30.

2. elfogadja a Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szocíális Rehabilitációért Kiemelten
Kozhasznu NonproÍit Kft-nek (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fszt5U,
képviseli: Gordos Erika Julianna) a 2016. évi pszichiátriai betegek nappali ellátásával
kapcso lato s szakmai beszźlmolőj át.

Felelős: polgármester
Határidő : 2016. november 3 0.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy aBizottság 11 igeĺ1 0 nem, 0 tartózkodással elfogađtaaz alábbi hatźrozatot:

158/20l.6. (XI.30.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett)
(Bálint Gergely nem vett részt a szavazásban.)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Moravcsik Alapítvanynak (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6., képviseli:
dľ. Simon Lajos) a 2016. évi pszichiátnaí betegek nappali el|źttćtsávaL kapcsolatos
szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. novembeľ 30.

2. elfogadja a Szigony- Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Kiemelten
Közhaszní Nonprofit Kft-nek (székhely: 1083 Budapest, Práter u. 44. fsn'.SU,
képviseli: Gordos Erika Julianna) a 20|6. évi pszichiátńai betegek nappali el|átźlsáva|
kapcsolatos szakmai beszámolój át.

Felelős: polgáľmester
Hattridő : 2016. november 3 0.

A Bizottsĺźg létszáma _ dr. Ferencz orsolya távozásával - I I Jőre változott.

Napirend I.5. pontja: Javaslat a Buľsa Hungarica F'elsőoktatási osztiindíjpńIryáruat
elbírálására
(írásbeti előterjesztés) ziínr Üĺrs
Előterj esztő : Sánthą P éterné - alpol gárme ster

A napiľendtárgyalálsazárt ĺĺlés keľetében ttirtént az Miitv. 46.s (2) bekezdése értelmében.
A napirendtárgyalálsa soľán elhangzottakat és a meghozott15912016. (xI.30.) sz. EMBI

határozatot a zárt ülésľől készült jegyzőkiinyv tarta|mazza.
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il. Képviselő.testületielőteľiesztések:

Zentai Oszkár
Ktilön tárgya|ásravan-e javaslat? Megadjaaszőt Camaľa-Bercczki Ferenc Miklósnak.

Camara-Bereczki Ferenc Miklós
A II.1-es, és a II.12-es pontokat szeretné külcjn targyalni.

Zentai Oszkár
Rendben. Megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

dľ. Erőss Gáboľ
A II.3-as, és a II.4-es pontokat szeľetné kĺilĺjn táľgyalni.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt Bálint Gergelynek.

Bálint Gergely
A II.1 1-es pontot szeretné kikéľni.

Zentai oszkár
A blokkban maradt előter1esńések együttes vitáját megnyitja. A vitát |ezźlrja. Szavazásta
b o c s átj a az a|ábbi határ o zati j avaslatokat :

Napiľend II.1. pontja: Javaslat a Nemzeti Ktĺzszolgálati Egyetemmel ttirténő
együttműkiidésĺ megállapodás megkiitéséľe
(írás b eli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

A napĺľend II/1. pontját külön táľgyalásľa kikéľték.

Napiľend: II.2. pontja: Javaslat a Ttirtikbecse utca Salgótaľjáni utca és Spoľt utca kłiziitti
szakaszának átnev ezés é re
(ír ósbeli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnekaze|óterjesztés meg!źrgya|ását.

Felelős: polgiĺrmester
Hatźridő: 20I 6. december l .

Napirend II.3. pontja: Javaslat II. világháboľús emlékmĺĺ létľehozásáľa
(írásbeli előteľj esztés, P OTKEZB ESITES)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté * polgáľmester

Sóntha Péterné - alpoĺgármester
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A napirend II/3. pontját kültin táľgyalásľa kikérték.

Napiľend I|.4. pontja: Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(ír ósb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgármester

Sánthą Péterné - alpolgórmester

A napirendla4. pontját küliin tárgyz|ásra kikéľték.

Napirend II.5. pontja: Javaslat kiiznevelési intézmények műkiidtetői feladatainak
átadására
(ír ásb eti előterj e szté s, ľ ÓrrÉzľ rsÍrÉs\
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesńés meglźlrgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|6. december 1.

Napirend II.6. pontj a : Javaslat intézményv ezetői me gbízás vélem énye zés ér e
(ír ásb eli előteľj e sztés)
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztésmeg!élrgyaLását.

Felelős: polgármester
Hatfuiđő : 2016. december 1 .

Napirend II.7. pontja: Javaslat a Józsefváľosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ás b e l i e l ő terj e s zté s)
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpolgórmester

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesńésmegÍźlrgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 1.

Napirend II.8. pontja: Javaslat 
^ 

pénzbeli és teľmészetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályaÍľól szóló 10/2015.
(m. 0 1.) önko ľmány zati r end'elet mĺí dos ításár a
(ír ásbeli előterj es zté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester



Az Embeľi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesńés megtźrgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 1.

Napirend II.9. pontja: Javaslat speciális gondozást igénylők segítéséľe
(ír ĺźsb eli el őterj e szté s)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté -polgármesteľ

Zentai oszkár _ kźpviselő

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés megfárgya|ásźń.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2016. december 1.

Napirend II.10. pontja: Javaslat a házasságĺ évfordulót ünneplő házaspárok
megajándékozására
(írás b eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesáés meglárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. december 1.

Napiľend II.11. pontja: Javaslat az112016. (II.04.) iinkormányzati ľendelet módosításáľa és
kii lts é gvetés t é rintő d ö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Sántha Pétemé - alpolgáľmester

Egry Attila - alpolgármester

A napiľend IIl11. pontját kültin táľgyalásľa kikéľték.

Napirend II.12. pontja: Javaslat Józsefváros Smaľt City koncepciĺí váz|atának
elfogadásáľa
(ír ós b el i t áj ékn ztató)
Előterjesztő: dr' Kocsis Móté _ polgármester

dr. Ferencz oľsolya - képviselő

A napiľendlllĹz. pontját küliin táľgyalásľa kikérték.
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Napirend II.13. pontja: Tájékoztató afőépítész2016. évi munkájáról
(írósbeli e lőterj esztés)
Előterjesztő.' dr. Kocsis Máté _ polgármester

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés meg!áĺgyalását.

Felelős: polgármester
Hataĺido: 2016. december 1.

Napĺrend II.14. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a tejáľt hatáľidejű testiileti határozatok
végrehajtásáról, az e|őző tilés őt^ tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekľő|és az iinkoľmányzatiýnzeszktizłik átmenetileg szabadrendelkezésű részének
pénzpiaci j e|legű lekiitéséľől
(ír ás b eli t áj éko zt at ó)
Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgĺźrmester

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés megfźttgyalásźlt.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 20|6. december l.

Zentai oszkár
Megállapítj a,hogy a Bizottság 9 igen, 1 nem, 1 brtőzkođással elfogadta az alábbi hatéltozatokat.
(Kazbeszólós hallatszik.) Camaľa-Bereczki Ferenc Miklós je|eńe, hogy igennęl szeretętt volna
szavazni. A|jegyző asszony jelezte,hogy nem kell elrendelni ügyľendi szavazást. Megadja aszőt
Camara-BercczL<l Ferenc Miklósnak.

Camaľa-Bereczki Feľenc Miklós
Igennel szeretett volna szavazni.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 10 igen, 0 nem, I tartőzkodással elfogadta az alábbi
hatźltozatokat:

Napiľend: II.2. pontja: Javaslat a Törökbecse utca Salgótaľjánĺ utca és Spoľt utca kiiztitti
sza kaszán ak źúnev ezós é re
(írásbel i előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsts Máté -polgármester

160/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (10 Íeen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban trjrtént a szavazós)

Az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés meglźrgyalását.

Felelős: polgármester
Hatźriđő: 2016. december 1 .
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Napirend II.5. pontja: Javaslat köznevelési intézmények működtetői feladatainak
átadására
(íľ ĺźsb et i el őt erj e s zt é s, ľ or ĺ<nzľ ĺs Írt s1
Előteľjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgármester

161/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban történt a szavazds)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés megtargyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. decembeľ 1.

Napirend II.6. pontj a: Javaslat intézményv ezetői megbízás véleményezésére
(ír ásb eli előterj esztés)
El ő t erj e s zt ő : S ántha P é t erné _ alp o ĺ gárme s ter

16212016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 ieen' 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|őterjesztés megltrgya|ástń.

Felelős: polgármesteľ
Határido : 2016. december 1 .

Napirend II.7. pontja: Javaslat a Jőzsefvátrosi Egyesített Biilcsődékkel kapcsolatos dłintések
meghozata|ára
(ír ás b e l i e l őt erj e s zté s)
El őterj e sztő : Sántha P éterné - alpolgárme ster

163/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 ieen' 0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteqesztés meg!fugya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. decembeľ 1.

Napirend II.8. pontja: Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociálÍs és gyermekjóléti ellátások helyi szabályaiľóI sző|ő 10120ĺ5.
(Iil. 0 1.) iinkoľmányzati rendelet mĺódosítására
(ír ás b e li e l őt erj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

16412016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal' 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tĺjrtént a szavazás)
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Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesńésmeg!árgyaltsát.

Felelos: polgáľmester
Határidő: 2016. december 1.

Napirend II.9. pontja: Javaslat speciális gondozást igénylők segítéséľe
(írásb eli előterj e s ztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Zentai oszknr - kepviselő

165/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematiĺni bloklrban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalásźń.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. december 1.

Napiľend II.10. pontja: Javaslat a házassági évfoľdulĺót iinneplő házaspáľok
megajándékozására
(írásb eli eI őterj e s ztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

166/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (10 ĺeen' 0 nem szavazattal. l. taľtózkodás mellett)
(ľematikni bĺokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előteľjesztésmegftngya|źsźlt.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. december 1.

Napĺľend II. 1 3. p ontj a : T ájékoztatő a fő építész 20 L6. évi munkáj áľĺíl
(ír ásb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

16712016. íX[.30.) sz. EMBI határozat (10 ĺeen.0 nem szavazattal" 1 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztésmegfáĺgya|ásźú.

Felelős: polgármesteľ
Határiđo: 20I 6. december 1 .
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Napiľend II.14. pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testĺileti batározatok
végľehajtásáról, az e|őző iilés őta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekről és az önkormányzati pénzeszkiiztik átmenetileg szabadrendelkezésű részének
pénzpiaci jellegű lekötéséről
(íľ ás b e l i t áj é ko zt ató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

168/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľemaĺikni blokkban tĺjrtént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesńés meg!źľgya|tsźlt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. december 1.

Napirend II.1. pontja: Javaslat il Nemzeti Ktizszolgálati Egyetemmel tiirténő
egyiittműkiidési megállapodás megkłitéséľe
(ír ás b el i e l ő terj e s zt é s)
Előterjesztő.. dr' Kocsis Máté - polgármesteľ

Zentai Oszkár
Napiľend vitájźttmegnyitja. Megadja aszót Camara-Bereczki Ferenc Miklósnak.

Camaľa.Bereczki Ferenc Miklĺós
Azért kérte ki az eIoterjesztést, mert az elmúlt években többszcjr is szóba került ez a téma
bizottsági, és képviselő-testületi üléseken egyaránt. Többször Ŕk&dezett dr. Saĺa Botond
Alpolgáľmester úrnál, hogy hogyan á|| a fapőtlás kérdése. Az előző előtti képviselő-testiileti
ülésen tészt vett orlóci LászIő a Fiivészker:t főigazgatőja, és hosszasan, szakszerúen beszélt
aľról, hogy hogyan lehetne ęzt a koncepciót fölvazolni. Nem emlékęzett ara, hogy abban
állapodott volna meg a Képviselő-testĺ'i1et, hogy a Nemzeti Kozszo|gálati Egyetem ťĺzęt az
onkoľmányzatnak, és utána ők jetölik ki az ültetési helyeket. Aĺľa emlékezett, hogy az
onkormanyzat je|o|íki nekik, hogy hova ültessenek.

Zentai oszkáľ
Y á|aszadásramegadja a szőt dr. Mészźr Erika Aljegyzo asszonynak.

dr. Mészáľ Erika
A Nemzeti Közszolgétlati Egyetem részéte a Kormányhivatal irta e|o, hogy azon esetekben'
amikor nem tud fát tiltetni, akkoľ pénzben megválthatja. Ez jelenleg 85 millió forintnál tart a
hatáĺozatoka|apjan. ANemzeti Kozszo|gálati Egyetemnek azakote|ezettsége'hogy fakivágását
követően 365 napon belül fizesse be az összeget az onkoľmźnyzat szám|ájźra, és azt majď az
onkormányzat fapőtlásra fogja fordítani, most ebben állapodnának meg. Ennek e|Ienére az
Egyetem nem varja meg ezt az itemezést, hanem eIőre átutal egy 50 millió forintos összeget - ez
a megá||apodás része _, de mivel tartott ktil<inböző lakossági fórumokat, kíváncsi lévén a
kömyéken élők véleményére azza| kapcsolatban, hogy hova szeretnének fákat, ezért azt kéľték,
hogy amikor az onkormanyzat ezt az osszeget elkezdi felhasználni, akkor egyrészt legyen
figyelemmel a lakossági fórumon elhangzottakĺa, másrésď. a laikus javaslatokat a szakma is meg
fogja vizsgálni, ahogy orlóci ur is elmondta.Ezlęnnę az egyuttmrĺködés lényege.
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Zentai Oszkáľ
Megadja aszőt dľ. Eľoss Gáboľnak.

dr. Erőss Gáboľ
Szomorúnak tĄa az előteľjesaést' mert gyakorlatilagkész tényként fogadja el a kerület ezt az
ipaľi méretekben zajlő fairtást. Tegnap is járt az orczy-keľtben, hatalmas betonmonstrumokat
látott, amelyek még annál is ľosszabbak, mint ahogyan a tervekben szerepeltek. Persze a
látványtervek mindig szebbek, 100 éves szép lombos fákat, és csivitelő madaľakat mutatnak.
Komolyra fordítva a szőt, előszĺjr is, amennyiben kötnek egy ilyen megállapodást az
Egyetemmel - ami önmagában jó dolog, hiszen eddig az onkormtnyzatrészéro| a felelősség-
hárítáSi stratégia a|apja az volt, hogy ehhez semmi koze a kerületnęk, ez egy kiemelt beruházás,
és az Egyetem felségterülete _, az e|só és legfontosabb pontnak nem a megvá|tásról, és ennek
fe|hasznźlźlsĺĺról kellene szólnią hanem arról, hogy hogyan kerĹiljék el kĺjzosen a kivágásokat.
Nem érti, hogy az onkormanyzat7|yen helyzetben, amikor az elsődleges cél a helyi lakosok
szempontjából is csak az|ehet,amitaz előbb elmondott. oľlóci ur is mondta, hogy egy 50-80-
100 éves fát, anrnk lombfelületét nem lehet pótolni facsemeték elültetésével, ilyen értelemben
tényleg pótolhatatlan. Furcsállja, hogy ezhíźnyzik amegźłIIapodásból, már csak azért is, mert az
Egyetem szőbanmutatott erre némi hajlandóságot, sőt aberuhźnźts egyik fázisáná| újratervezés is
zaj|ott, amelyet |źtvźnyterveken be is mutattak. Ujratervezés töľtént a kcizművek, és a parki
sétányok tekintetében, még a megvalósulási rész is megvan. Ehhez képest az onkoľmányzat,
amelynek feladata volna, hogy a kerületi lakosok egészségét elsődlegesen szem eIőtt tarÝa, a
hősziget-jelenség kialakulását enyhítendő, kérnifü kellene egyiittmfü<jdési keretben, hogy
minden fát, ame|yet csak lehet, megóvjanak. Nagyon szeretné, hogyha holnapra bejönne egy új
előterjesztés. Közösen fogalmazzarlak-e módosítót, vagy ó szovegezze meg? Nagyon szeretné,
hogyha ez a Bizottság, amely a keľĺiletiek egészségééľt is felelős, az egészséges környezethez
való jog érvényesítését pľioritásként kezelné, és kcizcisen fogalmaznanak meg egy olyan
módosító javaslatot, amely kimondottan a fakivágások elkeľiilésére irányul.

Zentai oszkáľ
Véleménye szerint szövegezze meg Képviselő úr a módosító javaslatát. Megadja a szőt Camaľa-
Bereczki Ferenc Miklósnak.

Camaľa-Beľeczki Feľenc Miklós
A|jegyző asszony e|ózó hozzésző|ttsában említette, hogy a fakĺáľpótlási kötelezettségnek a fa
kivágását követő 1 éven belül kell eleget tenni. Nem emlékszik aĺľa, hogy a 20l2-ben, vagy
20|3-ban kivágott Ludovika téri és Ülloĺ ĺtĺ évtizedes platánfak utáĺ ťtzete|t volna az NKE az
onkormányzatnakfapótlasi díjat, lehet, hogy elkertilte a figyelmét. Szeretné megemlíteni, hogy
amikor legutóbb erről beszéltek _ kĺizel hat hete _, akkor Aljegyzo asszony azt mondta, hogy el
fog juttatni abizottsági tagokhoz egy fakatasńert. Lehet, hogy csak ő nem kapta meg, esetleg a
többi taghoz sikerült eljuttatni? Akkor az eredeti kérdése aľra vonatkozott, hogy hány olyan iires
hely van, ahová lehetne ültętni fźl<at, de jelenleg nincs beültetve, s biĺr nem a fakatasztene
gondolt' ez is megvźiaszolná kérdését. Elég sok ilyen helyet|ttt a kerületben. Az egyĹittműkc'dési
megállapodás II. pontjának 2. bekezdésében az szerępel, hogy év végéig legalább 50 millió
forintot fog utalni az NKE. Kérdése, hogy akkor 50 millió forintot fognak utalni, vagy többet?

Zentai oszkáľ
Yá|aszađźsramegadjaaszőtA|jegyzőasszonynak.
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dľ. Mészár Erika
Fakivágás esetén a helyi önkormányzat renđeIete azt moĺdja, hogy vagy pótolj a a fát, vagy ha
erľe maľ nincs lehetőség, akkor megválthatja. A 20l2-es, 201r3-as ügyben nem tudja, hogy
milyen dĺjntés született, természetesen, ha olyan döntés szĹiletett, hogy nem tudja pótolni, hanem
meg kell vźůtania, akkor biztosan eleget tett a fizetési kötelezettségnek. Ennek utána fognak
nézru. Igaza van Képviselő úrnak, van fakatasńer, ezt még nem küldték el, de a mai napon
megküldésľe keľül a JGK Zĺt. részéről. A legalább 50 millió ań. jeleĺtí, hogy annál kevesebbet
nem fizet.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
A megboldogult Fatanács volt elnökeként sző|nahozzźl. Egyetért azzal, hogy 100 éves ffüat
kivágni, főleg hogyha nem betegek, vétek. Nyilván érthető, hogyha ezva|amilyen cél, koncepció
érdekébentöľténik, đęazttudni kell, hogy az egészséges kivágott fákarányanem éri eIa10%o-ot
sem. A többi leginkább kerítés melletti gyomfa, amelynek defrníciója, hogy vadon nott a keľtben,
szabtllyozatlanul. Főleg olyan invazív ftlk hrtońak bele a fennmaradó 90oÁ-ba, mint a
madaľcseresznye' az akác, különféle olyan fük, amelyek tönkľeteszik a keľt szépségét, és
egységét. Kertész-parképítőként nagyon jól ismeri aŻ. a tiirténetet, amikor ezeket a fákat
meghagyjak a keľtben, amelyet tönkretesznek. Tudni kell, hogy ahol régen paĺkolók voltak, ott is
váglak ki fakat, a kerítés mellett nőtt több köbméternyi gyomfa, és senki sem törődĺjtt vele az
elmúlt években a paľkolón belül. A parkolón kívüli tésń. az onkormányzat keze|te, próbátt
ezeken a gyomfákon ľitkítást végezĺi, főIeg azért, hogy szellősebb legyen a keľt erdősült része.
Némiképp igazat ad dr. Erőss Gáboľnak, hogy az egészséges f,íkat bűn volt kivágni, ta|tn a
koncepciót kellett volna módosítani. Ań. |źLtni kell, hogy az Orczy-kert minősége, zöldteľülete
kb. S-I}Yo-kaI fog növekedni, a fakivágások ellenére. A 20l2-es, 20I3-as fakivágással
kapcsolatban megjegyzi, hogy akkor keľült az NKE tulajdonába az orczy-kert' és a|rkor azt
mondtĺák, hogy beliil fogjak pótolni a fákat, és eń. igazoItźk is. A bejaľáson nem tudja, hogy
Képviselő ur ott volt-e, đe ő résń, veĹt rajta, és ott megmutatták' hogy mit hova ültettęk, mind a
Ludovika téren, mind az oľczy-keľtben.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt dr. Erőss Gábomak.

dr. Eľőss Gábor
Egyetért Kaiser József képviselőtaľsával abban, hogy vétek kivágni afźl<at. Annyival egészítené
ki, hogy az egészséges fak köľéből nem venné |<ĺ az ún. gyomffüat, mivel attól, hogy a
keľtészmérnökcik gyomfának tituláljfü _ bttr véleménye szerint ez ÍLem a legszakszerubb
kifejezés _, attőI még egészségesek' Erti, hogy nem a tewezett módon nőttek' de ettől még
ugyanúgy oxigént és źlmyat adnak, és ugyanúgy enyhítik a hősziget-jelenséget, amelynek
következtében a Józsefuaľoshoz hasonló belső kerületekbeĺnyararfia 5-6-8-10 fokkal fonóbb a
levegő, mint például Budapest környékén. Eme jelenség konkĺét egészségügyi következménye
az,hogy emberek halnak meg, főleg az idősebbek, legyengi|t szewezetrĺek, mert nem bírjĺĺk a
hőterhelést. Nem tréfá|kozna Elnök úr helyében, mivel ő komolyan gondolta, hogy ők, akik az
egészségügyéľt, illetve a keľĹiletben éIó enrbeľek életééft is felelősséget vállaltak, szép
gesztusként közösen foga|mazzák meg a módosító indítváný. Elvileg eŁlhez minden adott'
hiszen közös a céljuk, egy bizottság erre alkalmas. Amennyiben nem fogalmazzźk meg közcisen,
akkoľ megleszi ő, és a holnapi képviselő-testületi ülésen leszavazhatják, de reméli, hogy erre
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nem kerül Sor, mert át&z1k a felelősséget. Konkĺét kérdése a fakataszterre vonatkozna, máT
korábban is tĺjbbszor kéte. Szeretné végre megkapni, örü1, hogy ez most teljesülni fog. 85 millió
forintot említett A|jegyzo asszony. Ez az összeg mely iitemekhez kapcsolódva, illetve hány
đarab fa kivágásaľa vonatkozik? Elvileg a 4 éve elkezdett fakivágásoktól kezdve a 4. vagy 5.

ütemnél taĺt az építkezés, illetve a fakivágás. Szeretne erre vonatkozőan pontos adatot kapni. Az
átültető gépekkel kapcsolatban, amelyekľől szintén orlóci ur tett említést, a varosligeti tiltakozás
hatásźra a Főváľos vásárolt olyan gépeket, amelyek báľmely fát, akttr 80-100 éves fükat is
ftjldlabdástól ki tudnak emelni. Kérdés, hogy újra elĺiltetve ezek tulélik-e' eÍTe vonatkozóan volt
pozitív és negatív példa is. Hol taľt annak a felmérése' hogy az i|yenjellegtĺ ffüat ťoldlabdástul
át lehet-e ültetni? Amennyiben lehetséges, akkoľ nem csak a fakivágások voltak
mega|apozatlanok, hanem apéĺubelí kiváltast is elkellene utasítani, maľadhatnának a fak.

Zentai oszkár
Elsőként az ot ért megjegyzésre reflektál. Véleménye szeľint az e|őterjesńés maga egy jó iigy,
pozitív dolog, hogy létrejön egy ilyen megállapodás. Az onkormtnyzat mindent megtesz azért,
hogy visszapótolja azokat a fźkat, a lehető legjobb helyeken' Véleményét továbbra is fenntartja,
hogy amennyiben Képviselő uľ módosító javaslatot szeretne benyújtani, akkoľ azt |egyen szíves
egyedül megfogalmazľi, a Bizottság legfeljebb szavaz arról' hogy egyetért-e vele, vagy sem.
Hogyha neki lenne módosító javaslata, aŻ.nyíIvźn sajátmagafoga|mazná meg' nem kérné hozzá
képviselőtársai segítségét. Megadj a a szőt Aljegyző asszonynak.

dr. Mészár Erika
Ügyosztályvezető asszony tud a konkľét kérdésekĺe válaszolni.

Zentai oszkár
Megadja aszőt dr. Galambos Esztemek.

dr. Galambos Eszteľ
Arĺa vonatkozoan, hogy hany daľab fára vonatkozik a kivágás, egy hozztĺvetőleges számot tud
mondani, mert időbę telik ĺisszeszźlmolní, de kb. 250-300 fáról van tudomása.

Zentai oszkár
Tolmácsolj a ALjegyzo asszony hozzásző|ását, a fakataszteľt a Bizottság minden tagjanak meg
fogiák küldeni. Megadja aszőt Camara-Bereczki Ferenc Miklósnak.

Camara.Bereczki Ferenc Miklósnak
Emlékeztet artą hogy 20|2-ben a Fóld Napján sokakkal egyutt ott voltak, külĺjnösen Kaiser
Józseffel, akivel egyĺitt ültettek fákaL Elültettek tĺibb tucat flít, aminek sajnos a tĺibbsége
kjszźttađt, mert nem gondozták. Utana feltett egy kérdést a bizottsági ülésen, ha jól emlékszik,
NsZ volt az intézmény neve akkor, és megkétďezte, hogy hány kertészt foglalkoztattak, mint
kerület, és kiderült, hogy 2 hivatásos keľtészt foglalkoztattak akkor. Ezt csak megjegyzésként
monđta el, és nagyon szeretné, ha maľ egy ekkora vá||a|kozásba kęzdęnek, hogy ennyi f;ít
eltiltetnek, akkor ennek lenne megfelelő szak'ĺnai hźńtere is. Az nagyon jó dolog, hogy orlóci
Főigazgatő úľ segíti a munkát, de reméli, hogy a megfelelő szźlmu keľtész is segíti a munkát és a
fákat locsolni is fogjak, hogy ne száradjanak ki, meľt sajnos 20l2-beĺ ez1'ortént.

Zentai oszkáľ
Megadja a szot ALjegyző asszonynak.
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Dr. Mészáľ Eľika
A JGK-nak feladata a kerület zöldfelĺileteinek gonđozása, és megfele|ő szám,ű embert alkalmaz
ellhez, de külön tolmácsolni fogják lgazgatő asszonynak a kérést.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser Jĺizsef
Igy igaz, a JGK-nak ez a feladata. Megjegyzi,hogy amikor felállították a tereiket, és aztvárták,
hogy ezeket a tereket abban a minőségben taľtsák fenn, mint ahogyan felújították, azt kell hogy
mondja, hogy ez így töľtént. A JGK Zrt. đo|gozói elvégzik a munkájukat, kĺiszönetet mond éľte.

A gyomfa kertészeti szaksző, és az a tulajdonsága, hogy atewezett fáktól elveszi az é|etteret,
nem engedi növekedni őket, és betegséget okoz ezen fáknak, vagyis csökkentik lombozatukat,
visszatartjfü fejlődésüket. Szeretnének egy olyan paľkot építeni, ahol a szabadidejüket eltölthetik
az emberek, valamint fontos, hogy nagy levegőtisztító, illetve porfogó hatása legyen a
zöldfelületnek, ezt a gyomfák csökkentik. Amikoľ az e||en tiltakozik Képviselő ur, hogy 20-30
éves suhángszenĺ fźkat _ 20-30 éves koruk ellenére ilyenek maľađnak, mert nem tudnak
egymástól növekedni - kiirtjfü, akkor ugyanolyan szálĺlba veszik, mint egy 100-125-150 éves
fát. A talajszinten lévő növények gyomlálźsźůloz hasonlóan eń' afák esetében is el kell végezní.
Acs Pétertől be szokta kérni évente a fakataszteľt, és a legutóbbi a|apján 400-600 fa körüli a
lehetséges fapótlások száma. Ebből a péĺubőI elég sok fát lehet ültetni. Abban igaza varl
Képviselő úľnak, hogy nagy probléma a fák kivágása, de azért Iássák meg a pozitív oldalát is.
Pozitív oldala, hogy a kerületben szétteriti a zöldfeliĺletet' vagyis tĺibb helyen lesz zcildfelület.
Emlékezteti a Bizottságot, hogy az ő javaslatára valósult meg, hogy utat nem lehet felújítani,
csak úgy, hogyha fakat is tiltetnek az iltetogodrökbe az ađott iltszakaszon. Példaként hozza fe| a
Vay Adám utcźtt, a Rökk Szilĺírd utcát, a Bródy Sándor utcát. Lęhet látni, hogy a keľiilet belső
részéto| egészen a kiilső részekig lesznek beültetve a fők. Egyre kevesebb utca marad fa nélkül,
pl. a Magdolna utcát is nemĺég újították fęl. Erőss képviselőtársa úgy mondta, mintha most is
százszámĺavágnák ki a fakat, de már ńgôta inkább visszaültetik őket' az onkormźnyzat pedig
kapja akompenzáciőkat. Ugy tudja, hogy az ültetőgépeket még nęm szetezte be a Főkert, meľt a
Vaľosliget Projekthez lesznek beszerczve, de úgy gondolja, hogyha meglesznek, akkor Budapest
egész teľületén fogják őket használni.

Zentai Oszkáľ
Megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

dr. Eľőss Gáboľ
Megjegyzi, hogyha keľtészek beszélgetnek egymással, akkor maris konstľuktívabb lesz a légköľ.
Az elején ana uta|t, hogy eń. a sok pénf- nem kellęne bezsebelni, inkább kerülni kellene a
fakivágásokat, amire az voIt a váIasz, hogy sajnos ezek már kivágott ffü. A másik tésze a
fapótlások, amelyre képviselőtaľsa is utalt. Zajlik azon helyek megkeresése a kerĹiletben, ahol
ezek a fapótlásôk lehetségesek. A pér.z bezsebelése a keľület részérő| csak akkor lerrne indokolt,
hogyha máľ megbizonyosodtak volna róla, hogy apénzbe|i megváltás helyett nem lehet ezeket a
ftil<at, akaľ mindet, de legalábbis nagyobb arĺĺnyban pótolni. Tudja, hogy vannak különbtjző
szabáIyok, hogy pl. nincs közmualagtĺt, ęzért az utcák rĺagy ńszén a jogszabály nem teszi
lehetővé a faültetést'tehát eznem ktinnyi. Sejteni véli, hogy ez afo|yartat nem záĺu|t Ie. Ebben
az esetben pedig elsődleges prioritásnak kellene lennie, hogy megakadáIyozzźk a fakivágásokat,
másodsoľban pedig minden kivágott fźttermészetben kellene pótolni, ezen belül pedig lehetőleg

- ahogy orlóci úľ is mondta _ ne csak csenevész csemetéket, hanem 20-30 éves fakat ültessenek.
Elvileg zajlik ez a fo|yamat, de ők közben gyorsan' mintha ezen múlna a kerÍilet pénnlgyi



stabilitása, Zsebre akarjá,kvágni eń. apénzt. Ne akarják zsebre vágni, nincsenek kisegítve azza| a
pár tízmí|Iió forinttal, azzaI|ennének kisegítve, hogyha nem vágnának ki több fat, illetve minden
már kivágott fát természetben pótolnának. Ha nem is közĺisen, de akkor majd ő átfogaImazza a
megállapodás-teĺvezetet. Kéľi a Bizottság támogatását. Pontos adatokat szeretne kéľni aľra
vonatkozóan, amire csak ktjrülbeltili adatot kaptak' tehát pontosan hány fárőI vaĺ szó, és hányat
pótolnak teľmészetben.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt Sántha Péterné Alpolgármesteľ asszonynak.

Sántha Péteľné
Nem akaľta tovább nyújtani a napirend tźlrgyalź.sát, ďe a,,bezsebelés'' kifejezés megütötte a fiilét.
Nem bezsebelik, nem cukorkára fogiak kolteni, hanem fák pótlására' A keľület más részein is
vannak iiľes fahelyek, korábban egy bizonyos részt ő is felmért. Véleménye szerint
szimplifiká|ják a kérdést. Képviselő ut aľĺ:a hivatkozott, hogy az idősek amiatt halnak meg,
amikor nem is kellene meghalniuk, mert nyiĺľon kevesebb a fa, akkor ,űgy érzi, hogy nagyon
leegyszerűsíti a kérdést, mert inkább az a baj, hogy az '50-es, '60-as években lakótelepekbe
kényszerítették az embereket. Nem akarja nevén nevezni, hogy milyen levegőtlen, kis kuckók
azok, tehźil ez a|egszornyűbb, ezen kellene vá|tońatni.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiseľ József
Dr. Erőss ',Demagógiď'Gábor szavait hallva azt |ehet látni, hogy ellentmondaľrak egymásnak.
Amennyiben nem fogadjak el a 85 milliót, akkor nem lesz kompeĺlzáció. Úgy gondolja, hogy az
apénz, arĺli jár az onkormányzatnak, az sokkal nagyobb összeg, mint 85 millió. Az NKE azt
mondta, hogy bepótolja a keľtben az tĺsszes fźt, és a felesleget, az e frlötti összeget adja źlt az
onkormányzatnak, amennyiben nem tuđják ültetésre felhasználni. Úgy gondolja, hogy az is egy
út, hogyha megmondják az NKE-nek, hogy iiltessenek fat, de szerinte ők a keľiilet gazdái, ók
tudják, hogy milyen fát' hová, és miért akaľnak tiltetni. Nekik kell ľendelkeznifü koncepcióval,
amelyet oľlóci ur kidolgoz.Ugy gondolja, hogy ez a péĺlz, amit ,,bezsebelnek'', pontosan arľa
|eszhasználva, hogy az adott területeken azokat a ftkat ültetik el, amelyeket ők akamak, olyan
szempontok szerint, amelyek a leginkább megfelelnek, és ez a legpozitívabb ľész. Ne
próbáljanak meg ideológiát gyártani olyasmiből, amiből nem kéne. Személyesen tapaszta|j4
hogy a kerĹilet lakói mennyire ĺiľiilnek egy új utca fásításźnak, zo|đítésének. Ail.kérné, hogy ne
csak f,ĺkat ĺiltessenek, hanem cserjéket is. Szívesen látna cserjéket pl. fák tövében, pl. a Rökk
Szilárd utcában, mert az ember automatikusan 2-3 méteľ magasságig néz fe|, és pont ebben a
szintben nincs zölđ. orlóci úmak majd eljuttatj a ezt az igényét.

Zentai oszkár
Van-e méghozzźlszólás avitźlhoz, vagy kellő alapossággal körbejártrák a kéľdést? Megadja a szőt
dľ. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gábor
orul' hogy Alpolgármesteľ asszony felfigyelt a tudatosan használt, provokatív kifejezésére,
amelyet éppen azért hasznáIt, męrt úgy gondolja, hogy fel kell hívni arľa a figyelmet, hogy itt
nem a bevételnek kellene ĺjrülni, hanem azon kęllene dolgozni, hogy minél kevesebb ilyen típusú
bevétele legyen a keľiiletnek. Lehet, hogy egy alapkérdést nem tisztźztak: úgy értelmezi atémát,
hogy zcildfelület-növelési célra kapjak, és használhatjek fe| ezt a kompenzáciőt, azonban az
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Egyetem elsődlegesenmaga kell hogy gondoskodjon a pótlásról. Hogyhamaga gondoskodik a
pótlásról, akkor viszont. ..(Kozbeszólás halĺatszik.)... a|d<oĺ tĺszttnní kell, de az a|apvetó cé| az
kell, hogy legyen, hogy az Egyetem maga gondoskodjon a pótlásľól, és ezéľt mondta, hogy mivel
a folyamat zajIik, nem is tudhatják, hogy mennyi pérut kaphatnak meg. FeltéteIezi, hogy azért
szól csak 50 millióróI az elóterjesztés, mert esetleg a feĺľrmaradó 35 millió esetleg természetben
lesz megváltva. Amennyiben nem, akkor ezt tisńźzzćk. A hósziget kapcsán vannak konkĺét
adatok arra vonatkozőarl, hogy emberek halnak meg azétt, mert nem birja a szervezetük az egyÍe
hosszabb, és egyre jobban elnyúló, illetve egyÍe magasabb hőméľséklettel járó hőhullámokat.
Nézzék meg azokat a betonmonstrumokat, amelyek jelenleg az orczy-kertben épülnek a fák
helyén, és ha már előfordult a Bizottság tagsaiva|, hogy nyári napon hozzáértek egy
betonfeliilethez, és éreńék, hogy meruryire felforrósodik, akkor azt is el tudjak képzelni, hogy
egy ekkora betontömeg mennyire felforrósodhat, mint egy fonó kazáĺ ontja magából a meleget
egész éjszaka, és fiĺti a keľtet, és az egész orczy-negyedet, továbbá fél' Józsefuárost, és fél
Ferencvárost. Ezt el kellene keľĺilni, amennyiľe még lehet.

Zentai Oszkáľ
Tísztázzźi< Képviselő ur szźlmźra az aIapfogalmakat, ta|án így nem fog még fél őráig tartani a

napiľend tárgyalźsa, de teľmészetesen ľászźnjtk a sziikséges időt. Megadja a szőt A|jegyző
asszonynak.

dľ. Mészár Erika
A Nemzeti KözszolgáIati Egyetemnek egyrészt természetben kell pótolnia fákat, másrészt
pénzben kell megváltani. Mindkét esetkör fennáll. A Kormanyhivatal határozataiban
amelyeket természetesen a holnapi képviselo-testületi ülés előtt ki fognak osztani egy
összefoglalő tźhlázatban - előírta, hogy mikor, milyen típusú ftĺ, hény daľabot kell pótolnia,
tehát mi a tetmészetbeni megváltás, és leírta azt, hogy mit nęm kell pótolnia, melyeket kell
pénzben megváltania, Ez az eIőterjesztés a pénzbeli megváltásľól szól. Ezek ahatározatok azt
i4aľ le, hogy amint kivágtak egy fát, onnantól kezdve 365 napon belül kell az onkoľmźnyzat
részére, annak elkülĺjnített számIźljáta, amely kĺirnyezetvédelmi és egyéb fapótlási cél'1tarta|ék át

kell utalnia, és az onkormĺĺnyzatnak 5 éven belül kell ezt fe|használnia. Az együttmfüödési
megállapodás célja, hogy ne elhúzódva Íizesse I<l az Egyetem ezt a Kormányhívata| á|ta|
megállapított összeget, hanem fizessen ki most 50 milliót annak érdekében, hogy el tudja
kezdeni a kenilet a lakossággal, és a szak'rnttval kĺjzösen azonhe|yek kiválasztását, ahová ezeket
a fźkat, ebből a pénzbő| pótolni fogja. Azt,hogy azEgyetemnek mennyi fát kell eltiltetnie, azt
megmondta a Kormányhivatal', nem akar belemęnni a pontos szakmai ľészletekbe. Az
összefoglalő táblázat alapján majd talan érthetőbb lesz, hogy mikor kell fĺzetni, és mikor kell
pótolni.

Zentai oszkáľ
További kérdés, hozzászőIás hiĺányában a napiľend vitźĺjttt lezárja. Szavazźsra bocsátja az a|źlbbi
hatźr o zati javasl atot :

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésmeg!árgyalźsát.

Felelős: polgármester
Hataľido: 2016. decembeľ 1.
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Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 7 igen,0 nem, 4 tartőzkodással elfogadta az alábbíhatározatot:

169/2016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (7 ieen.0 nem szavazattal.4 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés megléĺgya|źstú.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidol. 2016. december 1 .

Napiľend II.3. pontj a : Javaslat II. világkLátboľús emlékmű |étr ehozásár a
(ír ásb et i el őterj e s zt é s, ľ Ór l<Ézľ rsÍr rss
Előterjesztő: dr' Kocsis Móté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

Zentai Oszkár
Megadja a szőt az előteľjesztőnek, Sántha Péteľnének.

Sántha Péterné
Mielőtt újabb fakivágásos beszélgetésbe kezdenének, szeľetne megnyrgtatni mindenkit, hogy a
helyszín, amelyet a Főépitészi lroda munkatársáva| talźL|tak, nem igényli nemhogy egyetlen fa,
de még egy bokor kivágását sem.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt dľ. Erőss Gáboľnak.

dr. Erőss Gáboľ
Megjegyzi, hogy Dr. Ferencz orsolya, és Vĺjrös Tamás távollétében nem olyan élvezetes egy
ilyentörténelmivita, ezértnemisfolytatná|e.Ań.azértmegsegyezné_bźrlátja,hogyaFővaľos
intézi az emlékmű ügyét -, hogy ilyen esetben, amikoľ kimondottan a Délvidékľől van szó, és
kimondottan a II. világháborus źlđozatok<ról, akkor miért nem tesznek említést a ,,hiđeg napok''
néven elhíľesült vérengzésről, amelynek magyar, szerb, és zsidó źidozatai voltak ezerszámĺa.
Nem tudja, hogy hogyan tudja a megbékélést szolgáIni egy ilyen emlékmű, amely nem vesz
tudomást ezekľől az á|dozatolaól. Nem érti a koncepciót. Világos számára, hogy egy elhuný
nagy művész hagyatéka ez a mlJ, a ,,megcsonkított templom'', de nem érti, hogy a
történelemszemléletet illetően hogy lehet ennyire záĺt a gondolkodás.

Zentai oszkáľ
Y áIaszadásr a me gađj a a szőt az e|őteq esztonek.

Sántha Péterné
Felhívja Képviselő úr figyelmét arra, hogy a koztér' szobrok, emlékművek á|talźlban ugy
keletkeznek, hogy egyfajta esemény valakinek eszébe jut, és erre szeretne emlékezn. Ezért
ugyanabban a témakĺirben születnek különböző emlékművek. Most a Seres Tibor által megírt
hideg napok nem jutott eszébe Makovecz Imľének, az előterjesztésben leíľt töľténelmi
kérdéskcjrľe koncentrált, amikor elkészítette a terveket. Részéről ezt e| tudja fogadni.
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Zentai oszkár
Megadja aszőt Simon Györgynek.

Simon Gyłirgy
Az előterjesztés címével vitatkozna, amely szerint II. világháborús emlékmtiről van szó. Amikor
elkezdte olvasni, akkor kiderült, hogy egészen másról van sző, azaz a II. világháboru egy konkĺét
részéró|. Ugyanakkor az e|oterjesztésben szerepel egy mondat, hogy''...Budapesten nincs
központi emlékhelye a II. világháboru á|đozatainak.'' Jelen előterjesztés egy konkľét eseményről
szól, ami nagyon helyes, mert a II. világháború nem csak a hadszínteľeken zajlott, hanem
különböző érdekek miatt ktilĺjnböző népcsoportokat iľtottak ki, továbbá családokat, gyerekeket,
nőket. Ez az emlékmú kiztrő|ag a délvidéki véreĺgzéseknek állít emléket. Nem szeretné, hogyha
ez űgy keriilne be a kĺiztuđatba, hogy ez a teljes II. világháboru emlékmúve, és ez a II.
vi l ágháb o r ű á|do zatainak kö zponti em 1 ékhelye, mert ez így ĺem ígaz.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt Alpolgármester asszonynak.

Sántha Péterné
Megint nagyon leszúkítették a kört. Úgy étzi, hogyha a ,44-45-os délvidéki vérengzés
apropójából, vagy gondolatára felťuzve késziilt eZ az emlékmű, akkor a II. világháboru
á|dozataira vonatkozó megemlékezést is meg lehet taľtani ennél az em|ékműnél. Képviselő urat
nem nagyon szokta látni, de ő 2010 óta ľendszeresen jaľ november 3.tn, 4-én a Magyat orvos
Hősi Halottak Emlékművéhez koszorrizni, koszöntőt mondani. Tudvalevő, hogy amuvész azl.
világháborúban elhunyt orvos hősi halottakĺa asszociáIvakészítette el ezt az emlékművęt 1942-
ben, amikoľ dúlt a II. világháboru. Ugyaĺezen szobornál meg szoktak emlékezni az I-II.
világháborús, továbbá aZ 1956-os haĺcokban elesett orvos hősi halottakĺól, és

asszisztenciájukĺól. Sosem szokta azt érezní, hogy ennél a szobornál csak az I. vi|ágháboruľól
lehetne megemlékezni. Az embeľ lelkében egy-egy ęmlékmű IáttaÍI kell, hogy valamilyen
gondolatsor beivódjon, és hogy arra tuđjon koncentrálni. Tehát nem záĺja ki, hogy az
előterjesztésben szereplő ęmlékműnél a II. világháborus hősi halottakĺa való emlékezést is meg
lehet taľtani.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt Kaiseľ Józsefnek.

Kaiser József
Mindig fuľcsának ta|źija, hogy amikor a délvidéki véľengzésrő| beszélnek, amit a Tito-fele
kommunistiĺk k<lvettek el 30-40000 magyar ember eIlen, akkor egyből felmeľĺ'il a,42-es hideg
napok. Magyarországnagyonnagy bűnének tartja a,42-es eseményeket, de ań.tudni kell, hogy a
világon ezt egyedül Magyarországtárta fel a háboru a|att,43-44-ben, és elítélte a biĺnösöket. EZt
senki a világon nem tette meg, és utźna sem. Utólagosan is csak bíľósági tárgyalźlsok útjan
toľoltfü meg ezen biinĺjket. Ezért tryy gondolja, hogy amikor így vissza akarnak csapni azza|,

hogy talan megérdemelték a kommunisták, hogy megölhettek 40000 embeľt, mert ,42-beĺ a
mieink is meg<iltek tizezer magya1 szerb, zsidó embert, ami nagyon szégyenletes, akkor úgy
gondolja, hogy ez guszfustalan. Mindkettő súlyos btĺn, nem lehet számokban mérni. Egyetlen
ember életét kioltani azza| a szandékkal, hogy ő más, mint mi, az is bűn. A,44-ęs tcjrténetek a II.

világháboru részét képezik. Ahogy Alpolgármester asszony is mondta, kivetítik az ĺisszes orvos
hősi halottra a megem|ékezést, ahogy itt iS ki lehet vetíteni az összes II. világháborus halottra.

Sőt a zsidő száľmazásil, hitti magyarok megölésére is lehet itt emlékezni. Nem lehęt
elvonatkoztatni a II. világháborutól ezeket az eseményeket, ezek a II. világháboru szömyű



tragéđiáí. Megjegyzi Képviselő ur azonhozzászőIásara reflektálva, hogy hogyan |esz így béke,
hogy két éwel ezeIőtt orbán Viktor Miniszterelnok úr, és a szerb Miniszteľelnök úr közös
emlékmúvet ajĺínlott fel, amit egy éve a szęrb államelnök és a magyar elnök fel is avatott
Ujvidéken, aho| az események megttirténtek. K<jzos emlékmű van a két történésrő|, ez a
megbékélés. Véleménye szerint nem probléma, ha egy emlékhelyen több eseményre is
emlékeznek. Akkor lenne probléma, ha Délvidéken állítanának fel egy emlékmúvet erővel, és
akkoľ a szeľbek azt mondhatnák, hogy mi van az ő haloÍtaikkal.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt Simon Gyĺiľgynek.

Simon Gyärry
Hajól értette, akkor eznemkonkrétanađélvidéki véľengzésekáIdozataínak állít emléket, hanem
mindęn szeÍvezet, amelynek II. világháborús á|dozatai vannak, itt fogja taľtani a
megemlékezéseit. Hogyha nem nevesítik, hogy konkrétan a délvidéki eseményekhez
kapcsolódik, akkor ez|esz a II. világháborus józsefuiíľosi źiđozatok emlékhelye, ha jól éĺti.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Alpolgĺáľmester asszonynak.

Sántha Péterné
Pontosítana' nem józsefuáľosi, hanem Budapesten, így sző| az előterjesztés is. A gondolat nem
tőltik származik, megkeresték az onkormányzatot, megkérték őket, hogy vizsgźijákmeg, hogy a
Józsefuárosban lévő köZteľiileteken van-e alkalmas hely aÍra, hogy ezt az emlékművet
megvalósíthassiák. Minden lehetséges területet megvizsgźltak, és nagy ĺir<immel ta|źitak a
Ludovika téren l-2 helyszínt, ahol viszonylag csöndesen, de az ítről' is jól láthatóan el tudjak
helyezni. Úgy gondolja, hogy az embeľek azt gondolnak, és azt éteznek, ami az o
szubjektivitásuknak megfelel. o legalábbis képes erľe minđen emlékmĺĺnél.

Zentai oszkár
További kérdés, hozzásző|źls hianyában a napirend vítáját|ezárja. Szavazásta bocsátja az alábbi
határ ozati j avaslatot :

Az Emberi Eľőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az eloterjesztés megfttrgya|źsát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 201 6. december 1.

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen,0 nem, 2tartőzkodással elfogadtaaza|ábbihatźrozatot:

170/2016. (XI.30.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen" 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés meglźlrgya|ásźú.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20I 6. decembeľ 1 .

A Bizottság létszáma - Simon Gyĺ)rgy távozdsával - I0 főre változott.
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Napirend |I.4. pontja: Javaslat a trianoni emlékhellyel kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(ír dsb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté -polgármester

Sántha Péterné _ alpolgármester

Zentai oszkár
A napirend vitájźń megnyitja. Megadja a szőt dr. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gábor
A Bizottság mźLÍ többször <isszeiilt, fordulatos tĺjrténete van már eđdig is az emlékmúnek.
Kérdése' hogy Alpolgármester asszony megkapta-e azokat a javaslatokat, amelyeket elktilđött,
mert stirgősséggel kerül kiírásra egy meghívásos pá|yázat. Másik kérdése, hogy biztosan jól
végiggondolták-e, hogy ennyi idő alatt akar az onkormĺínyzat muvészeket arľa kérni, hogy
ihletet kapjanak. További specifikus kérdése, hogy van-e arra lehetőség, hogy a jelszóval védett,
anonim pźtlyźľatok kĺizül, az anonímitást felfedve, a rokonszenves pályaműveket benyújtók
kĺizül is meghívjanak múvészeket. Nem ugyanazokat hívnák, bér meglepő módon sok
mindenben egyetértettek a Bíráló Bizottságban.

Zentai oszkár
YáIaszadásľa megadja a szőt az előteľjesztónek.

Sántha Péteľné
Kösz<ini, megkapta a javaslatokat, más képviselőktől is, továbbá a Birá|ő Bizottság tagjaitól is
kapott neveket. Még nem vette fel veltik a kapcsolatot' meĺt egy kissé vźitozott a koncepció.
Hogyha Képviselő ur figyelmesen elolvasta az előterjesztést, akkor |áthatja, hogy nincsenek
benne hatáĺidők. Még egyszer alaposan átgondolták' és valóban nem szeľetnék a miĺvészeket
arrakényszeľíteni, hogy az első ötlettiket valósítsák meg, hagyni fogják őket gondolkodni, és egy
másik felállítási hataľiđőt fog kijelĺilni Polgáľmester uľ. Az ő hatáskörébe rendelték a kĺjvetkező
pá|yazat kiírásrínak eldöntését. A meghívásos pźiyázat koncepciója maľad. A pá|yázat
eredményéről, illetve eredménýelenségéľől értesíteni kell a pźiyźľ;őkat' így a Főépítészi Iroda
kénytelen felbontani a boľítékokat, tehát lehetséges meghívni az anoĺĺm páLyázőkat is. Nyitott
ene, beszéljék meg, hogy köztiltik kiket érdemes meghívni, bźr ha mźr egyszer kategorikusan
nem fogadtak el a művüket, akkor nem tudja, hogy ez etikus lenne-e. Máľmint újra meghívni
oketazzal, hogy gondoljak át.

Zentaí Oszkár
A napirend vitájátlezźtt1a. Szavazásrabocsátja az alábbihatźrozatijavaslatot:

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság javasolja a Képvíselő-testületnek az előterjesztésmegltrgya|ását.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2016. december 1.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy aBizottséry9 igen,O nem, 1 taľtózkodással elfogadtaaza|ábbihatározatot..

17112016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (9 ieen. 0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
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Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meglátgya|ását.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20116. decembeľ 1.

Napiľend II.11. pontja: Javaslat az 1ĺ20L6. (II.04.) tinkoľmányzati rende|et mĺidosítására és
ktilts é gv etés t érintő d łintés ek meghozata|ár a
(írásbelí előterj esztés)
Előterjesaő: Sántha Péteľné - alpolgármester

Egry Attila - alpolgármester

Zentai Oszkár
A napirend vitétjátmegnyítja. Megadja aszőt Bálint Geľgelynek.

Bálint Gergely
Az elótefiesztés módosítása utan tĺibb kéľdésben értetleniil źi| az előteľjesztés köľülményeit
illetően. Első kérdése, hogy milyen összefüggésben van a költségvetés-módosításra tett javaslat
az államkincstaľi ügylettel? Nagyon hiányosnak ta|á|ja az előteľjesztést. Egyszenĺen
összefoglalva aFazekas Gimniízium egyik a|apítvźrnya az onkoľmányzatĺő| péfiZt kéĺt, hogy
taneszkoz-fejlesztést hajthasson végre, illetve az oktatáshoz szfüséges eszközöket beszerezzę.
Nem érti az ĺjsszefüggést, amely a|apján az onkoľmtnyzat támogatást nyújt a gimnaziumnak.
Aĺľól szeretne felvilágosítást kérni, hogy milyen kciľĹilmények, milyen problémfü adódtak, ami
a|apján ez a civil szewezet az onkormányzathoz fordult? Milyen információval rendęlkęzik az
onkoľmanyzat a tankeľületet, illetve az oktatásí intézmény taneszkoz táĺnogatását illetően?
Milyen információk vannak a szaktanárok, vagy az iskolavezetés részéről? Például hany olyan
taneszkoz-fejlesztési pá|yázatoĺ nem nyeľtek méltĺínýalanul, arr1' aú. indokolja, hogy az
onkoľmányzat azoĺlrlali segítséget nffitson? Rendszetes-e az ilyen típusú segítségny($tás az
onkormanyzat részérő| aFazekas Gimnazium felé? Nincs ellene annak, hogy támogassanak egy
oktatási iĺtézményt, mivel a jelen oktatási rendszęr körülményei között ez szinte teľmészetes,
hogy az onkormanyzat támogatja a teľületén lévő oktatási intézményękben tanulók megfelelő
oktatási lehetőségeit. Mivel civil szervezetto| van szó, nem látja, bogy ez a szeÍvezet hogyan
illeszkedik a kerületi civil szervezeti tánogatasi rendszerbe. Mióta é| ez a civil szervezet? Azért
jott létre, hogy az azonrla|i támogatłíshozhozzźtjusson az onkormlĺnyzattő|, vagy van-e ennek
töľténete, történelme? Régebbi kapcsolatľól van-e szó? Indokolt-e az, hogy ilyen ad hoc módon
keletkezett kérés teljesítésére irĺányul az előterjesztés? Ezek a kérdések nyugtalanítjĺĺk, nem látja
át. Ugyanakkor a Bursa Hungaľica ĺĺsztĺindíjasok juttatásait nem képes emelni az onkormźnyzat,
viszont hasonló ĺisszegben képes teljesíteni egy renđszerhibákból adódó, rá nem tntoző kérdést.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
uev |źtja, hogy egy átvi|ágítási specialistával van dolguk. Az onkoľmányzat szabad
pénzeszkozeit á|ta|ában be szokta fektetni, van, hogy 2-3-4 hónapos határidőre, azért, hogy
valamilyen kis kamathoz hozzájusson. Ezúttal sokkal jobb konstrukciót ta|á|tak, magasabb
szźza|ékot ad az Allamkincstat źital kíbocsátott kamatoző kincstárjegy. Ebben a fotmźlban 2
millió foľintot kötnek |e, 12 hónapľa, eľről szól az e|őte1esztés 2. tésze. Az 7. tészÁez azt a
megnyugtatő vá|asń. szeretné adni, hogy a kerületben mfüödő oktatási intézményekkel évtizędes
kapcsolatuk van, még abból aziđoből, amikor az onkormányzat volt a fenntaľtó, és a mÍĺkĺjdtető.
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EgyáIta|án nem rendszerbeli probléma, mert a tavalyi évben az óvodáikat támogatták
nagymértékben, szintén oktatást segítő eszközcjk megvásárlásáva|, ugyanígy karácsony tájékán.
Az iskoláknak pedig, szinte minđegyiknek, nem is tudna olyat mondani, amelyiknek nincs már
régről alapítványa' hiszen ezzeltudnakmegoldani olyan fejlesztéseket, amelyekĺe menet közben
nincs pá|yćuat, vagy nem nyernek. Alaposan koľbejáľtélk a témźú, természetesen egyeztetett a
tankerülettel. A tankerĹilet nagyon sok oktatást segítő eszkozberuházott. be az utóbbi idoben is,
mindenesetre azt a pénzt most más iskoláknak tudja ođaadni, amit ők a Fazekas Mihály
Gimnazium alapítványának adnak. Tehát ezapétueszkozmegmaradatankerületnél, másratudja
fordítani. Tudni illik még ań. is, hogy a Képviselő-testület tagsai á|ta|ában _ ľégen iskolaszék
volt ) tehát a körzetében lévő iskolával hrt szoľos kapcsolatot. A Fazekas Mihály
Gimnáziumnak megvarľrak ugyan ezek az eszkozei, de al.lhoz,hogy az orszźlg első és legjobban
teljesítő iskolája még hatékonyabban tudja a gyerekeket ellátni, a|lhoz a legmodernebb oktatási
eszközöket kell beszerezĺi. A Gimnázium ęzzel a kérelemmel fordult Eg.y Attila
Alpotgáľmester úľhoz, ő pedig, mint akinek az iskolák, és az oktatási iĺtézmények szívügye,
szintén tźmlogatta. Egyébként az a|apífuány iratait kérje ki, és akkor meg|átja, hogy mióta
működik, a kuratóriumi tagok á|ta|ában sztilők, akiknek a gyereke ott tanul, vagy tanult. Azt is
illik tudni a Fazekas Mihály Gimnáziumľól, hogy előný élveznek azok ajól tanuló gyeľekek a
feivétel alkalmával, akiknek szĹilei' vagy idősebb testvérei is oda járnak. Csak jókat tuđ mondani
az iskolaról, és nyugodt a lelkiismerete, hogy segíthet akáľ óvodáknak, akár iskoláknak.

Zentai Oszkáľ
Megadja aszőt Bálint Gergelynek.

Bálint Gergely
Kĺjszoni Alpolgármesteľ asszony tźĄékoztatását. Szźmtra sajnos aváIasz ebben a foľmában nem
kielégítő, hiszen az e|őterjesńés tarta|mára utalt, és annak hianyosságait szerette volna a

figyelem középpontj źha he|yezni. Itt egy civil szewezetről van sző, az előteľjesztéS nem
tartalmazza, hogy mit csinál, nem tartalmazza, hogy a szęrtáĺi taneszkozök fejlesztése) az eÍre

vonatkozó támogatás milyen aráný a szĹikséglethez képest. A sztikséglet indokoltsága sem

szerepel az előterjesztésben, csak annyi Iátszik, hogy valaki kér, és a költségvetés módosításával
ptłhuzaInosan az avá|asz, az indoklásban is ez szerepel, hogy azért indokolt, meľt a Képviselő-
testiiletnek jogosultsága van megszavazni ęzt apéĺut.Ezt e|égfelennek tartja. AZt|átná jőnak, ha

egy sokkal informatívabb tájékoztatás keľĹilne a bizottsźęi tagok elé, ebben a formában nem
tudja támogatni. Alpolgáľmester asszony vźiaszźtban tulajdonképpen azt mondta e|, hogy az
onkormányzat ilyen módon tudja közvetve tĺímogatni a KLIK-et. Végképp nem érti, hogy
hogyan zajlik a civil szervezetek támogatása, és hogy a KLIK akkor tud támogatni más

iskolákat, hogyha az onkoľmányzatbelepumpál a Fazekasba 3 mitliót.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Egy-egy mondatot ragyogóan ki lehet forgatni. Azt mondta, hogy az igy megmaradó pénzt másra
kĺiltheti, és nem azt mondta, hogy azért űlmogatjźk a Fazekas MiháIy Gimnĺázium alapítrźnyát,
hogy ezze| a KLIK-nek segítsenek. Egyébként itt szeretné elmondani, hogy évek óta, nem csak
közvetve, kĺizvetlenül is segítik a KLIK-et, vagyis nem a KLIK-et, hanem a Jőzsefvźrosban élő
gyerekeket.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Bálint Gergelynek.
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Bálint Gergely
Kérdése, hogy hány józsefuarosi gyermek jár aFazekas Gimnáziumba.

Zentai oszkáľ
Képviselő úr kérdését a Hivatal írásban fogja megválaszolni. További kérdés, hozzásző|ás
hiányában avitźtlezárja. Szavazásta bocsátja az a|ábbihatáĺozati javasIatot:

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztésmegltngya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|6. december 1.

Zentai oszkár
Megállapítja' hogy a Bizottság 7 igeĺ,l nem, 2 taľtőzkođással elfogađta az alábbi hatźlrgzatot..

17212016. (Xr.30.) sz. EMBI határozat (7 ieen. 1 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesńésmeg!źrgya|ását,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. december 1.

Napirend II.12. pontja: Javaslat Józsefuáľos Smaľt Cĺty koncepciĺi váz|atának
elfogadásáľa
(ír ásb eli táj ékoztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

dľ. Ferencz orsolya - képviselő

Zentai oszkár
A napirend vitájátmegnyitja. Megadja aszőt Camaľa-Bereczkí Ferenc Miklósnak.

Camaľa-Bereczki Ferenc Mik|ós
Sajnálja, hogy dr. Ferencz oľsolya képviselőtarsa nincs jelen, hozzá intézte volna kérđéseit. A
Smaľt City Bizottság munkájával kapcsolatban kéľt volna tájékoztatást. Az utóbbi egy évben
készült e| az e|őterjesztésben szeľeplő váz|at, sok jó dolog van benne, de csak röviden, és
vźz|atpontszertíen. A tľianoni emlékmiĺről szóló előterjesĺésből kiragadna egy mondatot, tehát a
képviselőkből és Alpolgiírmester asszonyból álló Bíráló Bizottságban Képviselő asszonynak volt
egy olyan megsegyzése a 6. szźtrrÍl pályamúvel kapcsolatban, ídézve ,, bár kĺeatív, egyéb
tevékenységľe is hív, közteľületi WC-t semmiképpen se csináljunk.,, Ez a mondat nagyon
megragadta a figyelmét. Kérdése Képviselő asszonyhoz, illetve a Bizottság tagtraihoz, hogy
elgondolkońak-e már azon, hogy egy Smart City-ben nyilvĺĺnos WC-k is vannak? Ha maľ okos
is, akkor rendelkezik nyilvános illemhelyekke|, így az emberek nem kényszeľtilnek arra,hogy az
utcán végezzék a dolgukat. Többször előfordult, hogy megjegyzéseket tettek a Népszínhráz
negyedre vonatkozóan, és akkor Kaiseľ képviselőtráľsa is egyĺittéľzését fejeńe ki azzal
kapcsolatban, hogy valóban szörnyű állapotok uralkodnak mind a Tolna, mind a Víg, valamint a
Bacsó Béla utcában, illetve a Blaha Lujza tér kĺiľnyékén. Itt nem múködnek nyilvĺĺnos
illemhelyek nagyon Égőta. A legkĺlzelebbi nyilvános illemhely azUńniźnál van. Kérdése, hogy
bizottsági keľeteken belül elgondolkoztak-e már azon, hogy nyilvános illemhelyeket kellene
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létesíteni a közterületeken? Ha nem is kerületi foľľásból, de Polgármester urat esetleg fel lehetne
kérni arra, hogy a Főváľosi onkormányzatĺáI legyen ráhatással az FCSM-re, Vagy esetleg
nyissanak a Blaha Lujza téľen egy nyilvános illemhelyet. Ha jól tudja, akkor az FCSM úgy
tervezi, hogy télľe lezár 7-8 nyilvános illemhelyet azza| az indoklással, hogy nem éri meg
fenntartani. Itt egy koncepcióbeli vita is lehet egyesek között, véleménye szeľint ezeket nem
azéľt kell fenntartani, hogy megéri-e vagy sem' hanem azért, mert ezekľe szükség van, mivel ez
közszo|gáItatás,ugyanúgy,mintakozv1lágítás.

Zentai oszkáľ
Megkéri a Hivatalt, hogy a kérdést továbbítsák írásban a Smaľt City Ideiglenes Bizottság
elnökének. o majd eldönti, hogy a WC-kérdés illeszkedik-e a Smaľt City tematikába. Véleménye
szerint ennél a napirendnél ne nyissanak vitát az illemhelyekľől, pedig neki is van róla sarkalatos
véleménye. Megadja aszőtdľ. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gáboľ
Az e|őterjesztés mtĺfajával kapcsolatban kérdezĺé, hogy a koncepció vźz|at bevett forma-e?
FábólvaskaľikánaktĄa, valami vagy koncepció, vagy vźzLat, de leginkább semmi. Megjegyzi,
hogy most itt éppen csinálni kellett valamit, mett a Kormányhivatal dorgálásanak hatására
átalakul a munkacsopoľt bizottsággá, tehát hogy ebből az a|ka|omból született egy ilyen vázlat.
Véleménye szerint ez iľlkább szándéknyi|atkozat, nem is tudja, hogy minek nevezze. Ez nem
valódi koncepció. Valóban szerepel benne több helyes irány, nagyon sok kifejtésre vaľó
gondolat, és konkĺét projekt. Egyik konkĺét megegyzése, hogy agyondicséń a he|yzetértékelő
fejezetben az onkoľmźnyzat honlapját az e|őteqesńés, itt egy kicsivel több szerénységet tartana
indokoltnak. Ahhoz hasonlítja, amilyen rendszerben a képviselők kénýelenęk dolgozni, itt az
Intranetre gondol, ami egészen kľitikan aluli, tĺibbször volt vele gond. Kérdésére aŤ" a vá|aszt
kapta,hogy azért nem lehet fejleszteni, meľt a fejlesztő cég iđőközben megszűnt. A Smart City
műk<jdése egy ilyen infoľmatikai rendszeĺľel teljesen abszuľd. Sokszor nem látják az
előterjesztéseket, már inkább megvźrná, hogy felkerüljenek a honlapra, ebből a szempontból
jobb a honlap, đę eú" időnként nem töltik fel időben, ami teljesen elfogađhatat|an. Meg kellene
sztintetni, sajnos garanciális ktjtelezettsége nincs a fejlesztő cégnek, ez elég szomorú' vagy
valahogy ĺissze kellene olvasztani a nyilvános, és a nem nyilvános honlapot. Az előteľjesztéseket
pedig hogy egy nappal korábban kellene nyilvánossá tenni. Végiil is az egész rendszert azért
tĺlrtják fenn, hogy egy nappal korábban éľtesiilhessenek az előteľjesztésekről, mint a
kozvélemény. Masik megsegyzése, hogy az eddig felmerült projektötletek kozott szerepel, de a
nagy fejezetek ktjzĺitt nem |źúja a ,,zoIdfejezetet,,, amibe beletartozik a közlekedés,
légszennyezés, zaj, életminőség, klíma, energia. Nagyon ľeméli, hogy ez csak az első pĺíľ dolog,
ami eszébe jutott a Tisztelt Bizottságnak abból a 393 projektből, ami majd megvalósul az okos
foľgalomcsillapítástól kezdve a menetrend-applikációkon, és kismamabarźń, babakocsi-baĺát
buszokat nyilvántaľtó applikációkon keresztiil, amelyek szintén a közĺisségi ktizlekedés
fokozottabb igénybevételét segítenék.

Zentai oszkár
Véleménye szerint mindig jó, hogyha egy munkacsoport beszĺímol a nyilvánosságnak
tevékenysége eredmény&őI. A Képviselő-testiilet dĺintési lehetőség e|ott áI1', van egy határozati
javaslat, ebben semmi kivetnivaló nincs, inkább jó, hogy a Bizottság ęlé kerĺilt az anyag.
További kérdés, hozzászőIźls hianyában avitátlezátrja. Szavazásta bocsátja az a|ábbihatározati
javaslatot:
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Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselĺĺ-testĺiletnek az előteľjesztés meg!árgyalźsát.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. decembeľ 1.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy aBizottság7 igen,0 nem, 3 taÍtőzkodással elfogađtaaz alábbi hatátozatot:

17312016. (XI.30.) sz. EMBI határozat (7 ieen.0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés meglárgyalását'

Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 20|6. december 1.

Zentai oszkáľ
További kérdés, hozzászőIás hiányában a Bizottság ülését 10 óra 57 perckor lezárja.

Z*'ą/ A-z:/.l K. m. f.

Zentai oszkáľ
aBizottság elnöke

A jegyzókonyv az Mtjtv-ben
Bizottság 2016. november 30-ai

Bodnár
Szervezési és Képviselői Iroda

A jegyzőktinyvet készítette:
4.

./,.// / ^( ĺeV \-
pírc oo,u
Szervezési és Képviselői Irođa ngylntézője

foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Erőfoľrás
iilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

š

*/
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