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KészüIt: Áz Embeľi Erőforľás Bizottság 2014.novembeľ t7-én (hétfőn) 15,00 órakoľ
a Józsefu árosi Polgáľmesteri Hivatal

(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalĺijában megtaľtott l.rendkíviili
iilésérőI

Lev ezetőelniĺk Zentaioszkáľ

Jelentévő tagok: Erhaľdt Zo|tanné Dr. Ferencz orsolya ndikó _ alelnök
Dr. Szilágý Demeter_ ďelnök
Simon György - ďelnök
Balogh István
Kaiseľ József Lajos
Komiíssy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gábor Jĺínos
Nagy Gábomé
Patatics Balázs
Máté András
Boľozraki Áopaa
Vámos Andrea
Camara-Beręczki Ferenc Miklós

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné _ alpolgármester, dr. Kovács Gabľiella _ aljegłző,
dľ. Bojsza Kľisztina _ Humdnszolgĺźkatdsi Ügosztály vezetője, Szedlĺczkyné PekĺĹľĺ
Kaľolina _ a Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kĺncses Ibolya _ Humónĺrapcsolati
Iroda vezetője, Kovács ottó' - a Ktsfalu Kft. Ügnezető Igazgatója helyett: Hajdu Katąlin
irodavezető, Váľadi Gizella - a Józsefiórosi Szociális Szoĺgáltató és Gyermekjóléti Kdzpont
vezetője.

Z,entaioszkár
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, az Emberi Erőfoĺrás Bizottság 1. rendkívĺili tilését

megnyitja. Az Emberi Erőfoľrás Bizottság hatźttozatképességét 14 főve| megállapítja.

Tisztelettel kösztinti a megjelent intézményv ezetőket, az onkotmźnyzat Polgánnesteri Hivatal
intézĺnények cégek dogozóit, a képviselőket ilIetve a megielent vendégeket. Az iilés
napirendj ére j avasl atot te sz, maj d szav azÄsr a b o cs átj a :



Napirend:

I. Átľuházotthatáskiirbenmeghozhatódöntések:

1. Javaslat a HumánszolgáItatási Bizoftság tanácsadóinak tanácsadói
tevékenységének teljesítés igazolására
Előteriesztő: Zentu oszkar _ az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke

Komassy Akos _képviselő
Iakabfy Tamás - képviselő
(írásb eli előterj esztés)

2. Javaslat a Budapest vI[., Kálvárĺa u. I szám alatti épületben lévő lakás
pá|yázaton kívĺili minőségi lakáscseréjével, és a forgalmi éľték kiiliĺnbözet
ii sszegének cs iĺkkentés ére
Előterjesztő: Kovács ottó _ a Ktsfolu Kft. tignezető igazgatója
(ír ásb e li előterj e s zté s)

Zentai Oszkár
Megállapítją hogy azBmberi Erőfonás Bizottság az a\ábbi napirendet 14 igen szavazatta|
elfogadta:

4/2014.0([.17.) sz. EMBI határozat (14 ieen.0 nem szavazattal, 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottságaz alábbi napirendet fogadta el:

Nauirend:

r. Átľuházott hatáskörben meehozható dłintések:

1. Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tanácsadóinak tanácsadĺói
tevékenységének teljesítés igazolására
Előterjesztő: ZenÍaĺ oszkrár _ azBmberi Erőfonás Bizottság elntjke

Komássy Á,kos _képviselő

Jakabfy Tamás - képviselő
(ír ás b e l i el ő t erj e s zté s)

2. Javaslat a Buđapest V[I., Kálvária u. ] szäm a[atti épiitetben lévő lakás
páÄyázaton kívÍili mĺnőségi lakáscseľéjével, és a foľgalmi éľték kitlönbtizet
iisszegének csłikkenŕéséľe
Előterjesztő: Kovács ottó - a Kiýalu Kft. ügnezető igazgatója
(ír ásb el i e l ő t erj e s zt é ý
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r. Atruházott hatáskiiľben meghozható döntések:

Napirend I/l. pontja: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tanácsadóinak tanácsadríi
tevékenységének teljesítés igazo|lásńra
Előterjesztő: Zentai oszkar- az Embęri Erőfonás Bizottság elnöke

Komássy Ákos _képviselő
Jakabs Tamas - képviselő

Zentai Oszkár
A napirenđ vítájźt megnyitją jegyzőkönyv szőmźra jelzi, hogy Boroznaki Á'pad és Máté
András je\ezte érintettségét, ezért nem Vesznek részt a rájuk vonatkozó hatátozati poĺt
szavazásábarl. Megađja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Eľőss Gábor
A bizottságok ĺĺttď megbízott és fizetett szakétők rendszeréhez szetetnehozzásző|nt. A most
kezđődő ciklusban ęz atendszer, ez miképpen fog tovább merľri. Vaľható-e, hogy mandátum
arányosan kapnak az egyęs képviselők ebből a bizottsági keretből. olyan típusú javaslata

volna, ami aľra vonatkozik, ha maĺ a bizottséryi keľetből finanszírozrak ilyen szakéĺői
anyagokat, tanácsokat, hogy azok legyenek a bizottság összes tagsa szźlmźrahoz-zźférhetőek.
Ezzelkapcsolatban van egy javaslata. Minden egyes teljesítésnél' jeLene legyen, hogy szóbeli
vagy íľásbeli teljesítésről van szó. A kapott anyagból nem mindig egyértelmiÍ, hogy szóbeli,
vagy írásbeli teljesítésľől van sző. Jó lenne ha ezek az íĺásbeli teljesítések hozzźÉérhetőek
lennének, minden bizottsági tag számána. Ha lehefue kapni egy ilyen jelzést, és ezek
hozzáférhetóek lennének aznagybarl segítené a munkát. Egyuttalvolna is ezekĺe vonatkozóan
ilyen jellegÍí kérése, amí ezek közül írásban született szakénói ďIya5, szetetĺé, ha ezekbe is
betekintést nyerhetne.

Zentai oszkár
Azt a tajékoztatast tudja adni, hogy ebben az évben semmiképpen nem tewezi a Buottsátg,
ennek a rendszernek a továbbvitelét, jelenIeg nem kívĺánnak új szakértőket megbími, eÍÍę az
évľe sęmmifeleképpen. Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Eľőss Gábor
Megkaphatja-e az ír:ĺsban benýjtott javaslatbaĺl szereplő anyagok kozul azokat, amelyek
írasbeli szakértói anyagok.

Zentai oszkáľ
Ezt jó ötlętnęk tartją azt javasolją hogy keľesse meg az e|őteqesńőket, mindenki a saját
részéte teljesítetteket meg fogja tudni mutatni oĺľrek. A jövőben természetesen nýtva á|| ez a
lehetőség. Megadj a a szőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Nagyon hasznosnak tartja a bizottsági szakértői munkát a képviselői munka egyfajta
témaszánakis, ha van a jövőben eľre szrándék, akkor ezt tamogatri tudja.

Zentai oszkár
Megadja a szőt dr. Eľőss Gábor képviselőnek.



Dľ. Erőss Gáboľ
Csak egy praktikus javaslata vo|na azza| kapcsoIatosan, hogy ne kelljen egymássď levelezni,
akat a megaportálra egy almappába, aZ összes egyébként írasban megszÍiletett
háttértanulmany felkeľülne, a bizottság összes taĄahozztféme eZ lenne a praktikus javaslata.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt Kaiser József képviselőnek.

Kaiser József
Szeretné megjegyezri, ami írásbeli anyag, az álta|źtban az előterjesztés része. Amennyiben a
képviselőtaĺsa megszeretné nézni, akkor vissza kell lapozni az osszes ilyen előteľjesztést, ott
meg lehet látni, oda van írva, hogy szóbeli, ahol írasbeli, maga a szakértó rész|etęzi a
munkáját, hogy mit csináIt, az|e varl írva, meg kell nézni a poľtálon.

Zentai oszkáľ
Megadj a a szőtKomassy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Amennýben lesz újra rendszeľe a bizottsźryi szakértői munkanak, javasolja, hogy az ilyen
kérdéseket érdemes előtte rőgzíteĺĺ. Elmondja, hogy a sajtt munkamenetĺ.ik szerint
véůasztottźk' azt, hogy szóbeli tanácsadassal készítse fel, oktataspolitikai kérdésekben a
tanácsadójuk. Ha a megbízás megszĺiletésekoľ rögzítik, hogy mi a pľeferencia, hogy írásbeli
vagy szőbeli legyen a taněrcsadéls, akkor annak ismeľetében válasszon véleménye szerint a
bizottsĘ vaąy a Képviselő-testĹilet tanácsadókat.

Zentai Oszkár
Lehet ez a jövőte vonatkozó elvaľás, vagy útmutatás is. További kéľdés, hozzźszőlás nincs, a
vitt*,LezéĄąszavazástabocsátjaahatźrozatl javaslatot:

Az Embęri Erőfonas Bizottság úgy d<int, hogy

1. javasolja elfogadásľa Boľoznaki Árpaaaĺ ki'tött megbízrási szeruődés teljesítés
igazolását 2014. június 1-tő1 2014. srsptember 30-ig teľjedő iđőszakĺa.

2. javasolja elfogadasra dr. Jóvér Bélané tanácsadói tevékenységének teljesítés igazolasát
20 1 4. július I -tőI 20 L 4. szeptember 3 O-ig terj edő időszakra.

3. javasolja elfogadásra Haľkály Erika tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ásźú
2014. julius I-tő12014. szeptembeľ 30-ig terjedő időszakra.

4. javasolja elfogadásra Kozrík Ignác Tibor tanácsadói tevékenységének teljesítés
igazolását2}I4. źlpnLis 1-től 2014, szeptember 30.ig teľjeđő időszalaa.

5. javasolja elfogadasľa Máté András tanácsadói tevékenységének teljesítés ígazoláséĺt
2014. június l-től 2014' júníus 30-ig terjedő, valamint 2014. auguszttts l-tó| 2014.
augusztus 3 1 -ig terj ed ó iđőszak.ła.

6. javasolja elfogadásra Murakcĺzy Adriern taĺrácsadói tevékenységének teljesítés
ígazo|ásźĺZ)I{. jtnius l-től 201'4. szeptember 30-ig terjedő időszakľa.



7. felkéľi a polgármestert a hatźnozat 1-6. pontjában fog1alt teljesítés igazolások
a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Hataĺídő: 2014. december 2.

Megállapítją hogy az Emberi Erőforrás Bizottság az alábbi hatźĺozatot 11 igen, 0 nem, 1

tartózkođás szav azatta| eifo sadta:

5/2014.(XI.17.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen. 0 nem szavazattal' 1 tartózkodás mellett)
(Boroznaki Arpód és Máté András érintettség olrńn nemvett rłészt a szavazósban)

Az Emberi Erőfonas BizottsrĘ ťrgy dönt, hogy

I' javasotja elfogadasra Borozraki Árpaaaĺ kötött megbízási szerzódés teljesítés
igazolását2Ol4. június l-től f01'4. szeptember 30-ig terjeđó idószak'ra,

2. javasolja elfogadásra dľ. Jóvér Bé|źné tanácsadói tevékenységének teljesítés ígazo|źstú
20I 4.j úIius 1 -tőI 20|4. szeptembeľ 3 0-ig teľj edő időszakĺa.

3' javasolja elfogadásraHarkźt|y Erika tanácsadói tevékenységének teljesítés igazolásźt
20 1 4. július 7 -tőI 20 I 4. szeptembeľ 3 O-ig terj ed ő ídőszaha.

4. javasolja elfogađasra Kozźk Lgnác Tibor tanácsadói tevékenységének teljesítés
igazo|áséń2}t{. ápn|is 1-tő1 2014. szeptember 30-ig teľjedő idószakra.

5. javasolja elfogadásra Mźlté András tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ását
2014. június L-től-zlt4.június 30-ig terjedő, valamint 2014. algaszfus 1-tő1 2014.
auguszfus 3l-ig terjedő időszakra.

6. javasolja elfogadrásra Muraközy Adrienn tanácsadói tevékenységének teljesítés
igazo|źsźú 2014. jlinius I-tő|20|4. szeptember 30-ig teľjedő időszakra.

7. felkéľi a polgármestęľt a hatźnozat I-6. pontjában foglďt teljesítés igazolások
alafuására.

Felelős: polgámlester
Hatĺáridő : 20I 4. decembęr 2.

Napiľend I|2. pontja: Javaslat a Budapest YIII.' Kálvária u. } szám alatti épiiletben
Iévő talĺ{s pályázaton kívüli minőségi lalĺíscseľéjével, és a foľgalmi éľték
kiiliinbiizet összegének csiikkentéséľe
Előterjesztő: Kovócs ottó _ a Kisfalu Kft' tignezető igazgatója
(írósbeli előteľj eszté s)

Zentai oszkáľ
A napirenđ vitájttmegnyitja, megadjaaszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.



Dr. Erőss Gáboľ
Táńogatni fogja a szavazatźtva\ eń a javaslatot. Az e|ozóhoz hasonlóan, kicsit általános
jellegrí, đe eÍthez mégis szorosan kapcsolódó javaslata volna. A jövőben, hogy ha egyfajta
normatív szempontĺenđszęr aLapjan szĺiletnének az llyeĺ típusú đöntések, illetve a döntés

előkészítés is így folyną itt nyilvanva|ô az előterjesztett anyagból, hogy ľászoľulóróI van szó,
de az is lehet, hogy vannak még hozzá hasonlóan rászorulók szintén hasonló esetben. Ha
lenne annyi rálátásuk a rendszerre' nem is az egyes esetekĺe, hanem a döntéshozatal
előkészítésére, hogy biaosak lehessenek abban, hogy egyetlen rászoruló sem maradt ki a
minőségi lakáscsere lehetőségéből.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt Simon Gyoľgy képviselőnek.

Simon Gyärgy
Természetesen a hatarozati javaslattal maximalisan egyetéľt. Egy ľendeIeti hiányosságra hívja
fe| az előterjesztő a figyelmet. A hataľozatlan idejii bérleti jogviszoÍY, az közismerten,
vagyoni értékú jognak felel meg, tehát abban az esetben tudja értelmezni csak ęń' az 50 %-os

éľtéiĺlkül<jnbozet megťlzetését, hogy elengedi. Szźlmtlra ez ahsvatkozotĹt6/f0l0-es rendelet
nem tesz különbséget ahatározott és a hatźlrozat|an ideju szerződés között. Javasolja magát a
rendeletet újragondolni. Ez esetben, hogy meľülhetne fel, egy haĺom évre szóló bérleti
jogviszonynźil,hogy a forgalmi különbség 50 %-at egyalta|źn meg kellene f,lzetnie a bérlonek,
amitegyhat,źrozottíđejuszerződésnéltermészetesnekvesz'

Zentai Oszkár
Válaszadasramegađja a szőt a Kisfalu Kft. jelenlévő képviselőjének.

IIajdu Katalin
A bíróság vďóban a bérleti jogot vagyoni értékíĺ jogként ítéli meg, és maximum az 50%o-át

ítéli meg. Ha bánľrilyen módon nem fud az önkormányzatmegétllapodni. Itt nem hĺírom éves

bérleti jogviszonyról van szó, hanem a bérlő folýatją kiegészítve, tehźń neki elindult egy
bérleti jogviszonya, ebből három év van hátrą előbéľIeti jog biztositźsával, és amennyiben a
jogszabźůý feltételeknek a bérlő megfelel, tehát a bérleti díjat fizetí, rendeltetésszeríien
haszná|ja az lngatlarft' kaĺbantartj a, magataÍtasbeli probléma nincsen, alí<or újabb 5 éves

bérleti jogviszoný létesíthet, elő bérleti jog biztosításávď. A minőségi lakĺíscsere esetében
páJytzatonkíviĺl, itt úgy gonđolją hogy noľmatív rendszert igazábő| nem lehet kidolgozni. Itt

egy kérelem e|biĺźilasáĺől van szó, minden kérelmet, aki ilyen kérelemme| é1az önkormányzat
felé minden esetben megvizsgďjfü, és minden esętben Bizottság elé terjesztik döntéshozatď
érdekében.

Zentai oszkár
Megadja aszót Simon György képviselőnek.

Simon Györry
A vá|asď. részben elfogadja. Annak a kidolgozísát nem látja ebben, hogy mj az éľdeke az
önkormrínyzatrak abban, hogy hatfuozott idejiĺ a béľleti jogviszony. Az önkonĺlźnyzafrlak
abban lenne érdekeltsége, hogy hatarozat]an ídőre legyen kiadvą nyílván vannak olyan
esetek, amikor indokolt a hatźrozott idejiĺ bérleti jogviszony. A folyamatos hosszabbítgatás

kinek az érdekeit képviseli?

Zentai Oszkáľ
Yźlaszadásra megadja a szót a Kisfalu Kft. jelenlévő képviselőjének.



Hajđu Katalin
Jogszabályi vá|tozás folytan, minden új bérleti jogviszony mźn batáĺozott időre létesíthető.
Csak az a hatźrozatlan béľleti jogviszony él, aki még a lakástörvény hatályba lépése előtt
megmaľadt. Azok szerezhetik vissza a hatáĺozatlan idejű bérleti jogviszonyukat, akiknek
ilyenľe szpLt afelmondásuk. De ott is 11 évet teljesíteni kell. Tehát ęgyszet 1 év, majd kétszer
5 év utĺán lehet újbóI hatźrozatlarl időre módosítani.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Simon György képviselőnek.

Simon Gyärry
K<isz<jni szépen a vźůaszt.

Zentaioszkáľ
További kérdés, hozzászőIás nincs, avitát|ezĄaszavazástabocsátja ahatfuozatijavaslatot:

Az Emberi Eľőfoľriás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Vĺáĺosgazdalkođasi és Pérrzügyi
Bizottsĺágnak, hogyIléietkörĺilményeikľe való tekintettel, a Budapest VIII', Kďvária
u. {I'sztlm a|attí,1 szobiás, komfort nélküli komfortfokozatĘ f530 ĺŕ alapterületű,
valamint a Budapest VIII., Kis Fuvaros u.Illszźtm a|atti' 1 szobas, felkomfortos
komfoľtfokozatű,Z1,3O m2 ďapterületĺĺ lakások tekintetében, abérIő fizetésikötelezettségét -
a visszaadąndó és a bérbe adandó lakas forgalmi érték knlanbt;zetének 50%-a (140.000'- Ft)
_ teljes egészében engedje el.

Felelős: Kisfalu Józsefuĺárosí Vagyongazdálkodó Kft .

Határidő: 2014. november |7.

MegáIlapítja, hogy azBmben Eľőfonás Bizottsag az a|ábbihatározatot 14 igen sz-avazattal
elfogadta:

6/2014.(XI.17.) sz. EMBI határozat (14 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Eľőfonas Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Vĺírosgazdrálkodasi és Pénzügý
Bizottságnak,hogyTéletköľĹi1ményeikĺevďótekintettel,aBudapestVIII.,Ká1váńa

". ĺl szźlm a|attt,1 szobĺís, komfoľt nélkiiIi komfońfoko7atĹ|,2530 1ť ďapteľtiletiĺ,
valamint a Budapest VI[., Kis Fuvaros u.
1 F ,r a l. 

^E 
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szźtm alattl, 1 szobiĺs, fr lkomfoľtos
komfoľtfokozatll,f5,30 ĺŕ alapterĺiletíĺ lakások tekintetébeą a bérlő fizetési kötelezettségét -
a visszaadandó és a běrbe adandó lakas forgalmi érték hłlanbazetének 50?6-a (140.000'- Ft)

- teljes egészében engedje el.

Felelős: Kisfalu Józsefrrárosi Y agyongazdrílkodó Kft.
Hatĺáľidő: 2014. novembet 17.



Zentai oszkár
Időközben tigyĺendi javaslat érkezett, megadja a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Eľőss Gáboľ
Egy mondatban összefoglalja. Koszöni a lehetőséget, aŻ. szeretné javasolni, hogy az olyan
típusú előterjesztések, melyek a másik bizotĹsríg, Yźrosgazďállkodási és Pénzügyi Bizottság
elé kerülnek, de egyébként van olyan vonatkozásuk, arní azBmberi Erőforrás Bizottságot is
érinti. Gondol most konkľétan a Magdolna Negyeddel kapcsolatos el<ĺterjesztésekre, hogy
szeretĺé kezdeményezĺi,hogy azokat azBmberi Erőforrás Bizottság is tárgyalja meg minđen

esetben, a Magdolna Negyed Program szociális lábáÍól beszélve.

Zentai Oszkár
Úgy tudja' hogy ez eđdig is így volt, tehát minden aBizoÍIság feladat és hatáskörébe tartoző

előteľjesztést megtargyďt a Bizottság, ktilönös tekintettel a Képviselő-testületi
előterjesĺésekre is' Volt amikor technikai okból kifolyólag nem keľiilt a Bizottság e|é a

Magdolnás előterjesztés, đe azőtatudomása szennt, minden egyes ďkďommal volt táĺgyalva.

A napirendek elfogytak, megkÓszöni aľészvételt a Bizottság ülését 15 őra 20 perckor bezĄa.

IĹ m. f.
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7*ntai oszkár

a Bizottság elnöke

A jegyzőkönyvet az Mötv-ben foglďt ľendeikezéseknek megfelel, és az Emberi Erőfonás
Bizottság 20 1 4. novemb er |7 -i tilésén e|hangzott*at hiteiesen tanusítj a.

Agĺícs Zsanett Rita ügyĺntéző

A bizottsáeĺ i eryzőkiinw mellékletei:
1. számú melléklet: meghívó
2. szäműmelléklet: jelenléti ív
3 . szÁĺĺíl melléklet: előterj esztések

ru

aSzęrvezési és Képviselői koda


