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Zentai Oszkáľ
Tisztelettel köszönt a megjelenteket. Az Emberi Erőforľás Bizottság 4. rendkívüli ülését
megnyitja. Megállapítja, hogy 11 fő van jelen, a Bizottság határozatképes. Napirendre a
kiktildöttek szerint tesz javaslatot. Szavazásľa bocsátja azlJ|és napirendjét.

I. Átľuházotthatásköľbenmeehozhatódtintések:

1. Javaslat a2016. évi civil pá,lyázat elbírálására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterj e sztő : Sántha P éterné - alpolgáľme ster

2. Javaslat kábítószeľ-ellenes program megvalósításával kapcsolatos diintések
meghozata|ára
(ír ásb eĺi előt erj e szté s, p orxrzB nsÍrnss
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya_ képviselő

Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köľe Budapest és a Magyar Testgyakoľlĺók
Kłire Hungária Football Club beszámolójának elfogadására
(ír ásb eĺi előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina _ Humánszolgáltatási Ugyosztály vezetője

Javaslat a 2016. évi táboroztatási támogatás felosztásáľ
(írásbeli előterjesztés) ZART ULES
Eĺőterj e s ztő : Sántha P,éterné - alpol gárme ster

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy a BizoÍtstę 10 igen, 0 nem, I Ertőzkodással az a|ábbi napirendet
elfogadta:

103/2016. (V[.06.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal' I. taľtózkodás
mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság az a|ábbi napiľendet fogadja el:

1.

Átruházott hatásktiľben meghozható diintések:

Javaslat a20|6. évi civil páůyánat elbíľálására
(írósb eli előterj e sztés)
Előt erj e s ztő : Sántha P éterné - alpolgárme ster

Javaslat kábítĺíszeľ-ellenes progľam megvalósításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írásbeli előterj esztés, P OTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dľ. Ferencz orsolya- képviselő

3.

4.

I.

2.



Javas|at a Magyar Testgyakorlók Ktĺre Budapest és a Magyar Testgyakoľlĺík
Kłire Hungária Football Club beszámolójának elfogadásáľa
(írósbeIi előterj e sztés)
Előterjesztő: dr' Bojsza Krisztina - Humánszoĺgáĺtatási Ugyosztáĺy vezetője

Javaslat a 20t6. évi tábo ro ztatási támo gatás felosztására
(ír ĺis b e l i e I őt e rj e s zt é s)
Előterj esztő : S ántha P éterné _ alpol gárme s ter

ZAnlT Ül,És

I. Atľuházotthatáskłirbenmeehozhatódłintések:

Zentai oszkár
Javasolja a napirendek ktilön tźlrgyalásźń. Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek
ügyrendben.

Dľ. Eľőss Gábor
Szeretné javasolni, hogy ejtsenek szót ma aZ orczy-kertről is, a fakivágásokról. A Bizottság
illetékes a kerĹilętben élők egészségét illetően, nem háríthatja át ezt a fe|elősséget sę az
Egyetemĺe, se másľa. Az a felelősségfü, hogy az egészséges környezetet amennyiľe lehet,
megóvják a keľĺiletbeĺ. Ezt súlyosan veszé|yeńeti az a fairtás, ami zaj|ik a kerületĺikben, az
onkormányzat tétlen, nekik viszont, ha már a Testület nem vette a közmegha|Igatásra
vonatkozó javas|atát napirendre, akkor legalább aBizottság, ameIy kimondottan az egészség
ügyében illetékes, akkor tegye meg, és kéľjék meg az Egyetemet, hogy állítsák le a
fakivágásokat, és ha mindenképpen terjeszkedni akamak, ne pont a fźi< helyére építsék az
újabb egyetemi épületĹiket, egyben fejezzék ki szolidaritásukat a ligetvédőkkel, hiszen
jelenleg is ez abarbár rezsim éppen a ligetben irtja a fźlkat, és a városligeti flík ís az egész
város tüdőjét képezik, és ezt a ttidőt gyilkoljĺík le most a Fidesz-ľezsim katonźĺi, azért,hogy
orban Viktor avźlrba költözhessen, és a Nemzeti Galériát oda lehessen építeni a fak helyére.
Javasolja, hogy ezt vegyék napiľendre és fejezzék ki tiltakozásukat a kęrĹilętben élők
egészségének tĺjnkĺetétele ellen, illetve szólítsfü fel a kormĺínybiztost, valamint azBgyetemet,
hogy azonnal hagyjfü abba eń abarbár fairtást.

Zentai oszkár
Alaposan áttanulmányozta az ugyrendet, az,,ejtsĺink szőt,, kategóriát nem látta bęnne, ahogy
Erőss IJr elmondta, abból affa következtet, hogy előterjesztésként tárgya|jźk, ilyen
előterjesztést nem kapott, de megadja a szőt dr. Mészát Erika aIjegyzonek.

Dľ. Mészár Eľika
Ahogy már annyiszor elmondtźů<, az előterjesztésnek az SZMSZ-ben meghatarozott foľmai
követelményei vannak, íľásban kell benýjtani az előteľjesztést, éppen azért, hogy a Hivatal
pénzigyi, töľvényességi szempontból tudja véleményezní, és ezt követően tudja aBízottság
elnĺike napirendre venni, illetve tudja megszavazli aBizottsźę. Jelen esetben nem történt meg
az írźsbe|i benyújtás, tehát nincs előterjesztés, amiről szavazni lehetne. Igy, ebben aformában
ez most ĺem tźn gy alható.

J.

4.



Napiľend I/1. pontja: Javaslat a2016. évi civil páůyázat elbírálására
(ír ás b eli eĺ őterj e szté s )
Eĺ ő t erj e s zt ő : S ánt ha P é t erné - alp o l gár me s t er

Zentai Oszkár
1 . 1 -es napirend vitájátmegnyitj a. Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Elkötelezett támogatója aĺrnak, hogy aktív civil kĺĺzélete legyen Józsefuárosnak. Találkoztak
már visszásságokkalkorábban is a civil páIyázaÍí rendszeľfüet illetően' đe valahogy most ez a

kör minden eddiginél rosszabbul sikeľült. A hatalomnak kellő lojalitással udvarló civil
szeruezetként felöltöztetett köľĺjknek a kifizetőjévé váló benyomást kelt így a páIyázati
rendszer, de hogy konlaétumot is mondjon, a Taĺsak a Teleki Térért Egyesület születésének
és működésének nagyon orÍil, tevékenységének mar csak ľészben, de azt végképp nem érti,
hogy mire is kĺjlt, vagy mire is szĺín az Egyesület épületfelújításľa 1 millió 250 ezer foľintot.
Nem az onkormányzati bér|eményét szeľetné ezért feliĺjitani, amiben vagy vállalt felújítási
kötelezettséget, és akkor ez aZ ő kciltsége, vagy ha nem vállalt, akkor miéĺt nem fordul
azonna| az Önkormanyzathoz, hogy az önkormányzati bérleményét szeretné valahogy
felújítani? Érdekes szárnmisztikája van ennek a páIyázatnak olyan szempontból is, hogy 5

milliós az összpáIytnati összege a Teleki Téľi Egyesületnek, ebből 2 mi|Iiő onrész, az
Egyesületben dolgozó onkéntesek által nem igényelt onkéntes munka ellentétele' Tldja, ez
egy bevett technika az onrész produkálásara, csak egy kicsit olyan, mintha máľ valaki
időnként hülyének nézné az onkormányzatot. A következő kéľdése, a Civilek a
Palotanegyedért Egyesület ismét a kormánypáľti lojalitásźttő| ismert nagyon fontos munkát
végzo Egyesület.

Zentai oszkáľ
Hangzott el kéľdés, vagy ez egy álláspont ismertetés volt? Volt benne kéľdés. Kéri, hogy
Komássy Képviselő Ur ismételje meg a kérdését.

Komássy Ákos
Egyik kérdése, hogy minek a felújításara és milyen körülmények közĺltt költ 1 millió 250 ezer
forintot a Teleki Térért Egyesiilet, amelynek egy részéért (gondolj a) pá|yázott a civil
páIyźzatra, és ez hogy jön ossze azza|, hogy egy önkormanyzatibérleményben laknak. Ezzel
összefüggésben mi a|apozza meg azt, hogy 1 millió 700 ezer forintot kívánnak kicsengetni,
megítélni javasolnak a Tarsak a Teleki Térért Egyesületnek, amelyből ha jól látja a túlnyomó
többsége ez a bizonyos beazonosítatlan éptiletfelúj ítás.

Zentai Oszkár
Mivel a Taľsak a Tęleki Téľért Egyesiilet képviselője nincs itt, ezért ajelenlévők közül fog
valaki válaszolni. Megadja aszőtdr. Mészaľ Erika aljegyzónek.

Dľ. Mészár Eľika
Magában a pá|yazatí dokumentációban nem tész|etęztę ki a pá|yźnő, hogy milyen
éptiletfelújításra gondol, természetesen amikor az e|sztlĺnolás van, akkor egy részletes
költségvetést kell bemutatnia. Abban igaza van Komássy Képviselő Urnak, hogy egy
önkoľmányzati bórleméný ha fel akaľ újítani, akkor vagy béľbeszámítási megállapodást kell
kötni, vagy pedig nem fogják külön eń. dotźini. főleg abban az esetben, hogyha ítt az
önkoľmányzati tźlmogatásból történik meg az épĺiletnek a felújítása' és önkotmtnyzati
épiiletről lenne szó, biztos, hogy nem lesz ktilön bérbeszźlmítás, ebben az esętbęn az



onkormányzatnak a saját vagyonát gyarapítja a Teleki Téľéľt Egyesület. A pá|yázata teljesen
megfelel a jogszabályoknak, az onkéntesek munkadíja onĺészként jelenik meg' tehát eľľe nem
kér ktilon támogatást az Egyesület, az épületfelújítást ki fogia részletezní az elszámolásnál, és
hogyha önkormányzati épületről lenne sző, akkor egy önkormányzati vagyonelem
gyaľapodását szavazza meg a Bizottság.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Egy kérdést terľre ft'l. Néhány egyesületnél' miközben valóban feltűnően, nagyvonalúan
bánik az e|oterjesztés egyes kedvencekkel, akĺizben például ęEY, a józsefvárosi gyermekek
részére szervezendő konceľtľe 0 Ft támogatást irźtnyzott elő. Erdekelné, hogy ennek mi az
indoklása, mert szerinte egy gyeľekeknek rendezendő koncert jó dolog.

Zentai oszkár
Megadja aszőt dľ. Sántha Péteľné alpolgármesternek.

Dr. Sántha Péterné
A koľábbi civilpá|yázati fordulóban ez a taľsaság ugyaneÍTe kéľte a pá|yázati péĺlzt, ez a
Fúvós Céh együttes. Pontosan ugyanezekęt a célokat jelölte meg, és akkor kapott, hogyha
még sem sikerül megvalósítani, akkor ilyen esetekben mindig egyénileg támogatja. Nem
sikeľült támogatni a festőmúvészt, akivel szeľetne leülni beszélgetni, tźtmogatja az
elképzeléseit.

Zentai Oszkár
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Rendkíviil öľült aĺĺrak, hogy Francois Fiedlernek emléktáblát avatott az Alpolgármester
Asszony az onkoľmányzat nevében. Ań hitte, hogy az onkormanyzat gondoskodott az
emléktáblarő|, ezt most utólag fogja a Civilek a Palotanegyedéĺt Egyesület páIyázati pénzbó|
kifizetni, vagy hogy is van ez? A másik kérdése, a sokszor cáfolt jól ismert príľtkötődésű
Népszínhaz Kör a Polgári értékekét pźiyázatta| kapcsolatos. Ugye a 346 ezeľ forintot a 300
ezres támogatástajavasolt pźlyázatukban nem aKonársaság téľi nyugdíjas klub által amúgy
is megszetvezetÍ, keľiileti - nyugdíjasok részére sző|ő progľamokra kívánja elkölteni a
NépszínházKor a Polgaľi Ertékekért Egyesület? Másrészt, hogyan sikerült a Kĺjztársaság tér
felújítása kapcsán vá|Ia|t szociális és táľsadalom szer,ĺezési feladatokkal elszĺĺmolni ennek az
Egyesületnek, mert ott azért egy ennél sokkal ľelevánsabb támogatáshoz jutott hozzá az
onkoľmán y zat ko zr eműkö dé s éve l, b ár az fo vĺíro s i fonásb ó l vo lt.

Zentai oszkáľ
Megadj a a szőt Sántha Pétęrné alpolgármesternek.

Sántha Péteľné
Elsősoľban a Fiedler Ferenc-féle emléktáblára vá|aszo|na. Fiedler Ferenc |egalźhb annyira
Fiedler Ferenc volt, mint Fľancois Fiedleľ, ahogy az unokaöccsétől tudja, ő maga is élete
végéig komoly magyarnak vallotta magát.Ez egy elég régi téma, és megkéľdezte azokat, akik
em|éktáb|át szerettek volna neki állítani, hogy tudjĺík-e feđezni a költségeket, valóban, a
pá|yázat beadása soľán ő is átolvasta és |átta, hogy a Civilek a Palotanegyedért Egyesület



szeÍętné támogatni a táb|a megvalósítását' ebben semmi kivetnivalót nem lát, hogy ő

ťlnanszírozzavagy támogaÍja az a|po\gármesteri keretből, vagy Polgármester Úr, vagy másik
alpolgármesteľ, vagy a Civilek a Palotanegyedért Egyesület. ortil annak' hogy egy ilyen
ftnom, nagyon szép kidolgozásu, és egy nagyon komoly művész emléktáblája gazdagít1a a

hihetetlen sort, ami Józsefuarosban megtalá|hatő. Nincs még egy olyan kerület, ahol ennyi
muvész, író' tudós élt és alkotott volna, és ennyi emléktábla lenne, mint a keľületĹikben'

Zentai Oszkár
A másik elhangzott kérdés tekintetében dľ. Mészár Erlka a|jegyzőĺek adja meg a szót
váIaszađźsra.

Dr. Mészár Erika
A Népszínház Kot Egyesĺilettel kapcsolatban természetesen nem a II. János PáI pápa téren

zaj|ő programokĺa kérí az Egyesület. A II. János Pál pápa téten az Egyesület a támogatási
szerzodésben foglaltaknak megfele|ően végzi a feladattń. erľől Komássy Képviselő Ur a

honlapon folyamatosan tud tájékozőđni, hiszen fünt van, hogy mikoľ milyen pľogľamokat
sze|ez.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt dľ. Erőss Gáboľ képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Míndig elcsodálkozik, amikoľ az előterjesztéseket védi, ahelyett, hogy tźtmadná, de mivel ő is
ott volt ennek az em|éktźhlanak az avattsźĺn' és nagy tisztelóje Fiedler Feľencnek, ezéľt

szeretné je|ezni, hogy egy nemzetkozileg is nagy formáfumú, és nagyszerti festő (nem

Ferencz orsolya ízlése szeľint vaIő a művészete, de) nagyon nagyszeru, gyönyörű képeket
festett, és nagyon örül, hogy most mar van egy emléktábláj a, azon az onnagában is gyönyĺinĺ
házon, homlokzaton,ez egy jó dolog, rátény|egbüszkék lehetnek.

Zentai Oszkár
Yitátlezár1a.Szavazásľabocsátjaazalábbihatźrozati javaslatot:

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy đönt, hogy

1. javasolja a polgáľmesternek, hogy a 2016. évi 2. civil pá|yźzat keretében az a|ábbi
szervezeteket, személyeket a következő célok megvalósítása érdekében az a|ábbi
összesekkel támosassa:

Pá|yáző neve, címe Páiyázat cé|ja Támogatási iisszeg

I

Mozgásséľĺi|tek
Budapesti EgyesüIete
1136 Budapest,
Hegediĺs Gyula u. 43.

Józsefuárosi mozgássérültek szabadidős programokon
való részvételének támogatása. Belépőjegyek szinház
vagy mozi, karácsonyi rendezvény szervezése a
józsefváľosi tagok részére (terembérlet, dekoráció,
fellépők, vendéglátas, ajándék). Ismeľtség novelése.
Szórólapok. néviesyek' hirdetés, teriesztés

100.000.- Ft



2.
Táľsak a Teleki
Térért EgyesüIet
1086 Budapest,
Teleki tér 24.|l10.

He|yiségbérleti díj, kommunikációs költségek

1.700.000,- Fr

epü letfelu1 ítás, kiadvány, személygépkocsi iizembentaľtás
(Teleki Po|gárőr Csopoft), pľogramszervezés (Sokszínű
Józsefváros, gyeľmekprogramok, Teleki Tangó Közösségi
Vásár, Ping-pong Suli, Kľeatív Dekorációs K|ub, Sakk
Klub, Te|eki Ga|éria, Házi Finomságok Fesztiválja, Nasi
Fesztivál). eszkozbeszerzés (színpad)

3.
Civilek a
Palotanegyedéľt
Egyesület
1088 Budapest,
Lőrinc pap tér 3.

Kerületi rendezvények szervezése. Telek Ba|ázs
emlékülés és kiállítás, Lakossági Fórum, KeszýíĺgyáľtóI a
Palotanegyedig Konferencia, Kis Vatikán Fotőpá|yázat az
Ars Sacra F esztiv á|hoz csatlakozva, Kultúrák ta|tikozása
II., Fiedler Feľenc festoművész emléktábláj ának avatása.
Prospektus, egyéb szolgá|tatás, önkéntes foglalkoztatás
költsése

400.000,- Ft

4.

Fűvós Hangszeľész
Céh Egyesĺilet
1081 Budapest,
Kiss József u. l0.

Józsefuárosi gyeľekek részérę fúvós koncert szervezése
ősszel (mobil-hirdetőtźtb|a, szórólap, plakát,
ľendezvényszervezés, fellépő művészek tiszteletdíją
terembérleti díi. vendéelátás)

0,- Ft

5.

Józsefvárosi
Diákspoľt Egyesület
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 13.

Szabó Nikolett paralimpiai spoľtoló felkészítésének
támogatása az o|impiáig. Etkezési költségek (táp|źiék
kiegészítés' diétás étkezés, vitaminok), uszoda belépő
(heti f alka|om), edzőtábor költségei, masszíroztatás (heti
2 alkalom), gyógýorna ( heti 2 alkalom), edzőterem
bérlése, edzőtámogatása' bére + iárulékok

200.000,- Ft

6.

Mo|náľ János
festőmÍĺvész
1081Budapest,
Népszínházu.22.
ITII3.

A festőműv ész sajźtt kínai ki ál l ításán val ó részvétęlének
támogatása. Repü|ój egy.

0,- Ft

-

Józsefvárosi
KosáľIabda Club
2096 Üröm'
Cinege u. 9.

Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása
Józsefuárosban, f0I5ĺ16. évi bajnoki nevezési díjak,
terembérleti díj ak, j átékv ezetói, ľészvétel i díj ak 100.000,- Fr

8.

Kovács Za|ánLász|ćl
tubamíĺvész
1089 Budapest,
Kőľis u. l3.

Cantoľes Ecclesiae Rézfúvós Eryüttes karácsonyi
nagykonceľtj e. Koncertszervezés (terembérlet, nyo mtatás,
protokoll, hangfelvétel készítés), eszközbeszerzés (f db
hangfal, 2 db mikrofon, erősítő, kábelek, 10 db
kottaállvány)

200.000,- Fr

9.

Népszínház Köľ a
Polgáľi Ertékekéľt
1087 Budapest,
Beľzsenvi u.4.U18.

Kulturális programok szervezése a keľületben é|ő
gyermekek részére' Pľogram szervezése a keľĺileti
nyugdíjasok ré,szére. Programszeĺĺezés, utazźs, szái|ás,
műkĺjdési költsés

300.000.- Ft

Felelős: polgármesteľ
Hatríľidő: 20l6.július 1 6.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottstle 8 igen, 1 nem, 2 tartőzkodással a Bizottság elfogadta a
határozatot:

104/2016. (VII.06.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen. 1 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)



AzBmberi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja a polgármesternek, hogy a 2016. évi 2. civil pályázat keretében aZ alábbi
szervezeteket, személyeket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi
összesekkel támosassa:

Pá'|yáző neve, címe Pá|yázat cé|ja Támogatási tisszeg

I

Mozgásséľiiltek
Budapesti Egyesülete
1136 Budapest,
Hegedűs Gyula u. 43.

Józsefoáľosi mozgássérültek szabadidős progľamokon
való részvételének támogatása. Belépőjeryek szinház
vagy moz| karácsonyi rendezvény szervezése a
józsefuárosi tagok részére (terembérlet, dekoľáció,
fellépők, vendéglátás, ajándék). Ismertség növelése.
Szórólapok. néviesyek' hirdetés, teriesztés

100.000,- Ft

f. Táľsak a Teleki
Téľért Egyesület
1086 Budapest,
Teleki tér f4.I/|0'

Helyiségbérleti dij, kommunikációs költségek,
épül etfel új ítás, kiadvány, szemé|y gépkocs i üzembentartás
(Teleki Polgárőr Csoport), pľogramszervezés (Sokszínű
Józsefuáros, gyermekprogramok, Teleki Tangó Kozösségi
Vásár, Ping-pong Suli, Kĺeatív Dekorációs Klub, Sakk
Klub, Teleki Galéľia, Házi Finomságok Fesztiválja, Nasi
Fesztivál). eszközbesze rzés kzínpad\

1.700.000,- Fr

aJ.

Civilek a
Palotanegyedért
Egyesület
1088 Budapest,
Lorinc pap tér 3.

Kerĺileti rendezvények szervezése. Telek Ba|ázs
emlékülés és kiállítás, Lakossági Fórum, Keszýűgyártól a
Palotanegyedig Konferencia, Kis Vatikán Fotőpá|yázat az
Ars Sacra Fesztiválhoz csatlakozva, Kultúrák talá|kozása
II., Fiedler Ferenc festőművész emléktábláj ának avatása.
Prospektus, eryéb szolgáltatás, önkéntes foglalkoztatás
költsése

400.000,- Ft

4.

Fúvós Ilangszeľész
Céh Egyesület
1081 Budapest,
Kiss József u. 10.

Józsefuárosi gyerekek részéte fúvós koncert szervezése
ősszel (mobil-hirdetotáb|a, szőrő|ap, plakát'
rendezvényszervezés, fellépő mtĺvészek tiszteletdíja,
terembérleti đíi, vendéelátás)

0,- Ft

5.
Józsefváľosi
Diáksport Egyesület
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. l3.

Szabó Nikolett paľalimpiai spoľtoló felkészítésének
támogatása az o|impiáig. Etkezési kĺiltségek (táplálék
kiegészítés, diétás étkezés, vitaminok), uszoda belépő
(heti 2 alkalom), edzotábor költségei, masszíroztatás (heti
2 alkalom), gyógytorna ( heti 2 alkalom), edzoterem
bér|ése. edzó támoeatása. bére + iáľulékok

200.000,- Fr

6.

Molnáľ János
festőmíĺvész
l08l Budapest,
Népszinházu.2f .

IIV3.

A festőművész saját kínai kiállításán való részvételének
támogatása. Repülőjegy.

0,- Ft

-

Józsefváľosi
Kosárlabda Club
f096IJröm,
Cinese u. 9.

Rendszeľes spoľtolási lehetőség biztosítása
Józsefu áľosban. f0 1 5 / |6. évi bajnoki nevezési díj ak,
terembérleti díj ak, j átékv ezetői, részvétel i díj ak

100.000,- Ft

8.

Kovács Za|ánLász|ő
tubamĺÍvész
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Cantores Ecclesiae Rézfiivós Egytittes kaľácsonyi
nagykoncertj e. Kon certsz erv ezés (teľembéľlet, nyomtatás,
protoko ll, hangfelvétel készítés), eszközbesze r zés (f db
hangfal, 2 db mikľofon, eľősítő, kábelek, 10 db
kottaállvánv)

200.000.- Ft



9.

Népszínház Kör a
Polgáľi Ertékekéľt
1087 Budapest,
Beľzsenvi u. 4. |l18.

Kultuľális pľogramok szęrvezése a kerületben élo
gyeľmekek részére. Program szervezése a kerületi
n yu gd íj as o k r észér e. P ro gram s ze w ezé s, utazás, szá|l ás,
működési költsés

300.000.- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: 20I6.jú1ius 16.

Napirend I/2. pontja: Javaslat kábítószer-ellenes progľam megvalósításával kapcsolatos
dii n tés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Feľencz orsoĺya- képviselő

Zentai Oszkár
7.2-es napirend vitájat megnyitja. Megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Jó sok progľamĺól fog várhatóan dtjntés szĹiletni rövidesen. Nem akaľ az összes részletbe
belemenni, tryy látja, hogy egyes progľamoknál kicsit vastagon fogott az elotetjesztőnek a
ceruzája, bár már nem ceľuzával írjtl< az előterjesztéseket. Pár téte\t indokolatlanul đrágának
taľt. Például ezer darab müzliszeletet bęszerezni, tudva azt,hogy a müzliszelet (még 20 éwel
ęze|ott an.hitték, hogy a müzliszelet egészséges), de ők, mint az egészségéľt felelős Bizottság
tudhatják, hogy a mtizli szelet tele van olyan cukrokkal, glükóz sziruppal, stb., ami a lehető
legegészségtelenebb és legkáľosabb a gyeľekek számźlra, ezt a fajta egészségtelen
táp|tikozásra nevelést (ez is egy fajta fiiggés, kevesen tudják, hogy a cukoľfiiggés is függés),
nem akar egyenként végigmenni, a golyóstollakon is, hogyha máľ vannak öko papíľtollak,
akkor miért műanyag golyóstollból van 300, és öko papírtollból csak 100, méltĺánýalan lenne
egyenként végigmenni ezen, túl van áĺazva egyik-másik beszęrzés' ezért nem tudja ezt
támogatni.

Zentaí oszkár
Kérdezi az e|otetjesztőt, hogy kíván-e reagáIni. Megadja a szőt dr. Feľencz oľsolya
képviselőnek.

Dr. Ferencz oľsolya
Erőss Gábor színvonalta|arl hozzásző|ásttra külön nem, ez mźn a vicc kategóriát meľíti ki, a
mtizliszeletek komrpciója, amit a cukorfüggés árnya leng be, mert tiltsák be a müzliszeletet.
Javasolja, hogy a miiliszelet-gyźĺrhoz láncolja oda magźt. és ehhez az elkövetkezendő 4
évben minden támogatást megadnak. Szeľetné megkéľni, hogy Gávay ZoItán, a KEF
Prevenciós Munkacsoportjanak vezetője kapjon szőt, hiszen ő tételesen tudja ezeket a
tételeket végig indokolni, és ezutźn a gusztustalan sejtetés után, amit Erőss képviselőtarsa
megtett, egy páÍ percet szánjanak eľľe.

Zentai oszkár
Ügyľenđi javaslat hangzott el, amit támogatni fog. Szavazást ľendel el dr. Ferencz orsolya
ügyrendi j avaslatáról, mely szeľint



hozzászőIási jogot ađ Gávay Zo|tánnak, a Kábítőszer Egyeztető Fórum Közbiztonsági,
Prevenciós munkacsoport elnökének.

Megállapítja, hogy aBizotÍságegyhangúlag elfogadta azigyrendi javaslatot.

105/2016. (VII.06.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás
mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság dr. Ferencz orsolya tigyľendi javaslatéú. elfogadva úgy dont,

hogy hozzásző|ásijogot ad Gávay Zoltánnak, aKábítőszer Egyeńető Fórum Közbiĺonsági,
Prevenciós munkacsopoľt elnokének.

Zentai Oszkár
Megadj a a szőt Gáv ay Zoltánnak.

Gánay Zoltán
Az előterjesztésben szereplő pľogramok mind a józsefuáľosi dľogellenes stratégiához
illeszkednek, túlnyomőrészt a tavalyi pľogramok folytatása. Ami újdonság ebben, hogy a

Csendes Eva-féle projektet a szociáIis munkásoknak, családsegítő kollegĺáknak is
kiterjesztették, ez egy külön tételben szerepel, illetve pont a müzliszelet źL|taI érintett pľogram'
ami a Kesztyűgyáľ Közösségi Htzban táboroző gyerekek számára egy programsoľozat,
hetente lesznek előadások, illetoleg már el is kezdődcjtt ez. Lesz egy spoľtnap jovő héten,

amelyre szeretettel meghívja a Bizottság tagjait, pénteken |esz, az MTK és a Testnevelési
Egyetem szervezi, ők a mizliszelettel kapcsolatban nem jeleztek problémát, hogy az
egészségtelen lenne, đe a tollakľa vonatkozóan fogja jelezni a progľamszervezoknek, hogy
lehetőség szerint ne műanyag tollakat osszanak a gyerekeknek.

Zentai oszkár
Köszöni szépen. Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
A müzliszelet pľoblematikához nem tud hozzásző|ni. onmagábarl azok az e|képzelések,

amiket kitaláltak, és letettek az asztalra, azok még lehetnek sikeresek és hasznosak is
Józsefüaros lakossága szempontjából. Egy apró megje gyzés, eú. a ,,L.E.K.-VAR'' elnevezést
elhibazottnaktartja, nem tudja, h9eľ milľen fiatalokat kívan emocionálisan magáhozkötni az,

hogy vegyé|' részt a ,'L.E.K.-VAR-ban'', de szerinte senkit nem fog, de ez egy apróság. A
prevenciós munkĺínak a soft része tisztességgel el van Iátva eze|<kel a programokkal, csak
ugyaÍIaz a pľobléma ezzel a kźbítőszeľ-ellenes progľammal, mint ami a Józsefuaľosi
onkormanyzatkźhítőszerueI kapcsolatos tevékenységével az elmtilt években, nagyon szépen

kipipáljak, hogy milyen soft eszköz<jkkel igyekeznek felkészítęĺi védettségre, vagy aZ

érintettség elkerülésére kábítőszer ügyben a ťlata|okat, csak éppen a mát problémában lévő
fiatalokkal nem foglakoznak, vagy legfeljebb brĺnözőkként képesek kezelni, ami persze már
nem az ő hatásköľfü, hanem a ľendőrségé, és innentől kezdve a probléma gócpontjában nem

t<jľténik pozitív iranyu vźitozás, đe annak örül, hogy sok fiatal kap segítséget abban, hogy
még véletlenül se sodródjon eddig érintetlenként akábítőszeľfogyasztásra hajlók körébe. Amit
|eírtak javaslat, elvben tudja is támogatni, amiért nem fogja, az az, anihiźnyzik belőle, đe ezt
máľ sokszor átbeszélték.

10



Zentai Oszkár
Megadja a szőt dľ. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dr. Ferencz Orsolya
Nem hiányzik belőle, ha valaki nyomon követte a 2016-os évet, akkoľ pontosan tudja, hogy 3
kĺiltjnboző pilléren folyamatosan zaj|lk, a prevenciő az egylk. most foleg a prevenciósok
támogatása van itt, đe ez nem azt jelenti, hogy a többi ne folyna, vagy ne kapott volna
ugyanígy támogatást, az ellátás folyamatosan ťĺnanszírozva van' a felépĹilés-központú
rehabilitációs intézetben, a Cseľkesz utcában zajlLk e pillanatban is, és ľeményeik szerint
decemberig zajlik egy nagy mennyiségű szűrés HIV hepatitis-re' az érintettek körében a Iőzan'
Babák és a Szent LászIő kőrház együttműkĺjdésével, itt a kerületben a kismamák ellátása
zaj|Ik. Amit Komássy Képviselő mond, aZ nem igaz, és abból fakad, hogy nem tájékozódik
megfelelően annak kapcsán, hogy milyen munka zaj|lk, szeľetettel vátják a KEF tiléseire is,
nem szokták ott |átni, ez nagyon szomorú, meľt akkor sokkal részletesebben tisztában lenne
vele, hogy valójában milyen munka folyik. Attól, hogy a pľevencióľa fordítanak hangsúlý, az
nem jelenti azt,hogy a másikĺa ne foľdítanttnak, arra is ugyanígy fordítanak.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gáboľ
Kéri, hogy legalább ennek a Bizottságnak a tagaí kellene éľtsenek az egészségigyhoz,
hogyha nem gúnyolnának ki egy olyan megjegyzést' amely koruk egyik legsúlyosabb
népbetegségével kapcsolatos, az e|hízźls, amit ľészben a cukoľfuggőség okoz, tudja, hogy a
Képviselő Asszonyt elsősoľban a drogprobléma érdekli, és ez nagyon fontos is, de aZ az
igazság, hogy Magyarországon és itt a kerületben is tömegesen halnak meg emberek azért,
mert a különbözo betegségek, az e|hizás, arrihez a cukoľfüggőség vezet, azokban halnak meg
idő előtt. Lehet hogy ezt nem ismeľte dr. Ferecz orso|ya, ĺĺriil, hogy eĺ elmondhatta,báĺ itt az
egészségüggyel foglalkozó Bizottságban illett volna az ilyen alapkérdéseket megismeľni,
mielőtt aBizottsźrytagsáváválik, de akkor elmondja, hogy a cukorfüggőség, 10 millió oldalon
olvashatja akát az interneten, utána tud nézni, a cukor pont ugyanolyan erőteljes fliggőséget
alakít ki, mint a dohány vagy az alkohol, legyőzése a legnagyobb feladatok egyike, ha a
Képviselő Asszony eú. e|bagate|Iizá|ja, kigúnyolja, meg mindenféle csúnya kifejezésekkel
illeti őt, akkor ezzel csak a tudatlansagáto| ad tanúbizonyságot.

Zentai Oszkáľ
Ez már nem tartozik a napirend táĺgyához, ne nyissanak ki ilyen vitát, olvasási sziinetet sem
szeretne elrendelni az adott témában.

Zentai oszkár
Megadj a a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Kénytelen ań. a tényszeríi megállapítást a jegyzőkonyv kedvéért hozzáfüzni, nincsen á|ta|a
csökkent munka a kábítőszer fogyasńők ktirnyékén, étékelhető mértékben Józsefuárosban,
nem tuđ friss fertőzöttségi adatokat, csak néhány hónaposakat, de azok elképesztoen romló
tendenciát mutattak kozegészségügyi értelemben. Ettől függetlenül fontos természetesen a
soft prevenció, csak rendkívüli felelőtlenség az, hogy nem vesznek tudomást arról, hogy a
kábítőszer igenis artny|ag sokak źita| fogyasńva, sajnos jelen van a kerületben. Ha csak
hatósági eszkozze|, és csak ellenségként próbálnak vele fogla|kozni, akkoľ azokat az
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embeľeket, aki már most ĺossz helyzetben vannak, de még menthetők lennének, azokat
tulnyomó többségében eleręsztik a szakadék felé. Ennek a tudomásul nem vétele, vagy ennek
a faktornak az ignorá|ása egy súlyos vęzetői hibát és felelősséget hordoz magtlban, ezért nem
tudja támogatni az egyébként támogatható taĺalmú előterjesztést.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Ferencz orsolya képviselőnek.

Dľ. Feľencz orsolya
Elképesztően színvonaltaLanná vált dr. Erőss Gábor Képviselő Úr ámokfutása, ez nem lepi
meg. A cukorfüggésről annyit szeretne mondani, hogy mindenki tudja, és tisztában van vele,
hogy mennyi káros szenvedély és fogyasztói szokás van a társadalomban. Ez az előterjesztés
kábítószerügyről szól, ettől fiiggetlenül, ha e|járna a Képviselő Úr és Íájékoződĺa az i|yen
ügyekben, pontosan tudná, hogy példáu| az Emberbartt. A|apitványnáI a jźĺékszenvedélytől
kezdve az alkoholon keresztül mindenféle fiiggőséggel foglalkoznak, mert az Emberbarát
Alapítvány a KEF tagsa. Képviselő Úr amit összehordofr., aZ ,űgy szamárság, ahogy van,
további reakciókat nem éľdemes eÍTe vesztegetni. A paranoid' tévképzetek kezelése is egy
nagyon fontos itttnya kell legyen a magyaÍ egészségügynek, amit Eľőss Gábor politikai
konglomerátuma művel, hogy minden objektumhoz oďa|źnco|ja magtń, és kitalál valamilyen
indokot, hogy ezt miért teszi, erre is lassan pszichitterek hadát kell majd Magyaľországnak
ťtnanszírozni, hogy ezeket a jelenségeket kezelje. Komássy Akos képviselőtarsáva| egyetért
abban, hogy mindegyik feladat fontos, igyekeznek mindegyik feladatra hangsúlý fektetni, az
ĺíľtalomcsĺjkkentésnek többfele formája van, ideértve a drogfüggo kismamfü utókövetését,
gondozását, kezelésbe juttatását, ideértve a ľejtett fogyasztói csoportok fe|ta|tiástLt., stb. A
tűcseľe, ahogy a Kék Pont idejében zajlotÍ., nem fog újraindulni ebben a keľületben, amig
ebben neki lehetősége van kifejezni a véleményét, de az nem is volt áľtalomcsökkentés. Zď]1k
az árta|omcsökkentés, annak számos formája van' a fogyasztói csoportok megkeresése,
azoknak a kezelésbe vonása, például ez a kampányszeru szűrés, ami a HIV hepatitis
źúfertőzottségľe fog egy friss adatot adni, reményeik szerint az osz folyamán, mert ań' ki kell
értékelni, validálni kell. Az orvosoknak szetvęzett konfeľencia, ami a|apjźn a hźni
gyeľmekorvosok innento|kezďve hatékonyabban tudjĺĺk az esetlegesen érintetteket kezelésbe
utalni, mind az áľtalomcsokkęntésnek arészei, és ezek'hez programokat füztekhozzá. Kérđezi,
hogy szeretné-e Gávay Űrkiegészíteni valamivel? Igen.

Zentai Oszkár
Megadj a a szőt Gtx ay ZoltánÍIak.

Gávay Zoltán
Ezért ís fontos most az utcai megkereső munka folytatása, meľt elindul ez a szíltés, és ebbe a
szurésbe olyanokat is be szeretnének teľelni, akik egyébként az intézményekben, az
ellátóľendszetben nem jelennek meg, (ez a Jőzan Babfü helyiségében Iesz), azokon kívül,
akik ođa jámak, jó lenne olyanokat bevonni. Az Emberbarźń A|apítvźnyná| az ot ágy
ťlnanszírozása aBizottság tavalyi dontése a|apjźn volt lehetséges, még a tava|yí pénzbőI, ez
az egész 2016-os évet lefedi, tehát ez biztosítva van.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gáboľ
orült volna, ha Elnok Úr ľendreutasítja a szeméIyeskedésbe torkolló hozzászőIását dľ.
Ferencz orsolya képviselőnek, nagyon ideges lett valami miatt, lehet, hogy ez is valamilyen
egészségĹigyi pľoblémával fiigg cissze. Aztkéri,hogy őrizze meg a nyugalmát, azért, amiért
nincs igaza, még nem kell íey felhúznia magát. A Képviselő Asszonynak van egy
vesszőpaľipája, azzal foglalkoz1k, ez ľendben van, de attól még nekik, a józsefuáľosiak
egészségéért felelős Bizottságként ennél tágabb kell, hogy legyen ahońzont1uk' erľe hívta fel
a f,rgyelmet, mivel Feľencz orsolya elkezdett gúnyolódni a hozzászőIásán, és felhívta a
figyelmét arua, amiről nem volt tudomása, bttr most utólag úgy csinál, mintha lett volna. Azt
szeľetné kéľni Elnök Úľtól, hogy amikor felidegesíti magát a Képviselő Asszony és
személyeskedik, akkor vonja meg tőle a szőt.

Zentai Oszkár
Napirend vitájtú|ezárja. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatátozatijavaslatot:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a keľületi kábítószer-ellenes program keretében taľtandó Életvezetési ismeretek és
készségek címmel, 30 fő a Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központban dolgozó tészére személyiségfejlesztő, drog-prevenciós célú műhelymunka
20|6. augusztus 15. napjátő|2016. augusztus 18. napjáig tartó lebonyolítása éľdekében a
SYLVAX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sarkantyri
utca 25, fszt. L., cégjegyzékszám: 15 06 084691) megbízási szerződés keľüljĺin
megkötésľe, melynek feđezete 1.484.100,- Ft összegben a 11301 kábitőszer-ellenes
programok címen biztosított.

Felelos: polgármester
Hataľidő: 20l6.július 6.

2. a kertileti kábítószer-ellenes progľam és a jőzsefuaĺosi nyaľi napközis tábor keretében
tartandő sportnap 20|6.július 8-i lebonyolítása érdekében aMagyar Tęstnevelési Egyetem
Tĺámogató K<jre Alapítvannyal megbizźsi szerződés kerĹiljĺin megkötésre, melynek
fedezete 80.000,- Ft + Afa összegben a 11301 kábítószer-ellenes programok címen
biztosított.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|6.július 6.

3. a Jőzsęfuaľosi Kábítószeľügyi Egyeńető Fórum közbiztonsági munkacsoportja á|tal a
keľületi nyári napközis tábor keretében szervezésre kerülo ,'Ne nézzuk el!''
rendezvénysorozat eszkozigénye érdekében 340.995,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a
1 1 301 kábítószer-ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2016.július 6.

4. egyeÉrt komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások
megtaľtásával a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központtal egyeńetett középiskolai és
általános iskolai évfolyamokon 7 évfolyam tekintetében, ahol 1 évfolyamon beltil 4 őra
(4x45 perc) előadás keľiil megtartásra, melynek varható költsége 560.000,- Ft. Fedezetę az
önkormányzat költségvetésében 11301 kábítőszerellenes progľamok címen biztosított.
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5.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016.július 6.

a2016 őszén megrendezésre keľülő 3 drogprevenciós konferenciamegtartásával egyetért,
melynek várható költségei kiťĺzetőt terhelő járulékokkal (EHo+SZJL) egyutt 1.904.882,-
Ft. Fedezete az ĺjnkormźtnyzat kcĺltségvetésében 11301 kábítószer-ellenes programok
címen biztosított'

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016.július 6.

egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznu Egyestilet (székhely: 1091
Bp., Üllői út 107. ťsń.lIII, nyilvántartási szám: 01 0f 0011379) utcai megkeľeső
programjával és az Egyesületet2.525.000,- Ft összegben támogatási szerzőđés keretében
ttlmogatja. Fedezete az onkormányzat költségvetésében 11301 kábitőszęr-ellenęs
programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2016'július 6.

egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület (székhely: 1091
Bp., Ülloi út 107. ťsń./III, nyilvántartási szźlm OI 02 0OII379) I.E.K.-VÁR (Létezni,
Eligazodni, Kommunikálni) életvezetési, búnmegelőzési és dľogprevenciós komplex
művészeti programjáva| és az Egyesületet 480.000,- Ft összegben támogatási szerződés
keľetében tĺámogada. Fedezete az onkormányzat költségvetésében 11301 kábítőszer-ellenes
pľogramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határiđő : 20 I 6. július 6.

felkéri a polgármestert a határozat l.,2.,6. és 7. pontjában elfogadott szerzođés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20I 6. július 1 6.

felkéri a jegyzőt a hattrozat 1. pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos
intézkedések megtételére' melynęk fędezete bruttó 80.000,- Ft + EHo 25.700,- Ft, SZJA
l4.300,- Ft összegben a 1l301 kábítőszer-ellenes progľamok címen biztosított.

Felelős: jegyző
Határiđó: 201 6. aususztus 1 5.

l0.felkéri a jegyzőt a hatźtrozat 3., 4.és 5. pontja szeńnti programok lebonyolításźlhoz
szĺfüséges intézkedések megtételére.

Felelős: jegyző
Hatfuidő : 20 I 6. j úlius 6.

6.

7.

8.

9.
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Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 9 igen, 0 nem, 2 tariőzkodással a határozatot elfogadta.

106/2016. (VII.06.) sz. EMBI határozat (9 ieen" 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a kerületi kábítószer-ellenes program keľetében tartandó Életvezetési ismeretek és
készségek címmel, 30 fő a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Kcizpontban dolgozó részéte személyiségfejlesztő, drog-pľevenciós célú műhelymunka
2016. auguszfus 15. napjátóI2016. augusztus l8. napjáig tartó lebonyolítása érdekében a
SYLVAX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhelye: 4400 Nyíregyhźĺza, Sarkantyú
utca 25. fszt. 1., cégsegyzékszám: 15 06 08469I) megbízttsi szerződés kerĹiljön
megkötésľe, melynek fedezete 1.484.100,- Ft összegben a 11301 kábítószer-ellenes
pľo gramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016.július 6.

2. a kerĹileti kábítószer-ellenes program és a józsefuárosi nyári napközis táboľ keretében
tartandó sportnap 20I6.július 8-i lebonyolítása érdekében a Magyar Testnevelési Egyetem
Támogató K<jre Alapítvánnyal megbízási szerződés kerülj<ln megkötésľe, melynek
fedezete 80.000,- Ft + Áfa összegben a 11301 kthitőszerellenes pľogľamok címen
biztosított.

Felelős: polgármester
l{atáriđő : 20 I 6. j úlius 6.

3. a Jőzsefüáľosi KábítószeľĹigyi Egyeńető Fórum közbiztonsági munkacsopoľtja á|ta| a
kertileti nyźĺrí napkĺizis tábor keľetében szervezésre kerülő ,Ne nézzuk el!''
renđezvénysorozat eszkozigénye érdekében 340.995,- Ft-ot biztosit, melynek fedezete a
1 l 3 0 1 kábitőszer -ellenes pľogramok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Hatźrid(5 : 20| 6. j úlius 6.

4. egyetért komplex bűnmegelőzési, egészségnevelési és egészségfejlesztési előadások
megtartásával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal egyezletett középiskolai és
általános iskolai évfolyamokon 7 évfolyam tekintetében, ahol 1 évfolyamon belül 4 fua
(4x45 perc) előadás kerül megtaľtásra, melynek vfuhatő költsége 560.000,- Ft. Fedezete az
oĺ.lkormányzat kĺiltségvetésében 11301 kábítószer-ęllenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016.július 6.

5. a2016 oszén megrendezésre keľiilő 3 drogprevenciós konfeľenciameglartásával egyetért,
melynek várhatő költségei kiťĺzetőt terhelő jrĺľulékokkal (EHo+SZJA) egyűt I.904.882,-
Ft. Fedezete az ĺinkormányzat költségvetésében 11301 kábítőszer-ellenes programok
címen biztosított.

Felelos: polgármester
Határiđő 20I 6. j úlius 6.
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6. egyetért a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznu Egyesület (székhely: 1091
Bp., Ülloi út 101. fszt.llll, nyilvantartási szám: 01 02 0011379) utcai megkereső
programjáva| és az Egyesületet2.5f5.000,- Ft cisszegben támogatási szerződés keretében
támogaÍja. Fedezete az önkormányzat költségvetésében i 1301 kábítőszer-ellenes
pro gramok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 I 6. j úlius 6.

7. egyeÉrt a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznu Egyestilet (székhely: 1091
Bp., Üllői tń 1O7. fszt.llII, nyilvántaľtási szám: OI 02 0011379) L.E.K.-VÁR (Létezni,
Eligazodni, Kommunikálni) életvezetési, bűnmegelőzési és drogprevenciós komplex
művészeti programjáva| és az Egyesületet 480.000,- Ft <isszegben támogatási szeľződés
keľetében támogatja. Fedezete az önkormányzat költségvetésében 11301 kábitőszer-ellenes
programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidó: 201 6. július 6.

8. felkéľiapolgármestertahatározat1.,2.,6.és7.pontjábanelfogadottszerzođésa|áirására.

Felelős: polgármester
Határiđő 20I 6. július 1 6.

9. felkéľi a jegyzőt a hatfuozat 1. pontja szeľinti képzés vendéglátásával kapcsolatos
intézkedések megtételéľe, melynek fedezete bruttó 80.000,- Ft + EHo 25.700,- Ft, SZJA
14.300,- Ft összegben a 11301 kźlbítőszer-ellenes pľogľamok címen biztosított.

Felelős: jegyző
Hatandó: 20|6. augusztus 1 5.

10. felkéri a jegyzőt a hatźĺozat 3', 4.és 5. pontja szeńntí programok lebonyolításźúloz
szfü séges intézkedések megtételéľe.

Felelős: jegyzo
Határiđő: 20I 6.július 6.

Napiľend I/3. pontja: Javaslat a Magyar Testgyakoľlók Kiiľe Budapest és a Magyar
Testgyakorlók Ktiľe Hungáľia Football Club beszámolĺójának elfogadására
(ír ás b el i e l ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: dľ. Bojsza Krisztina _ Humónszolgáltatási Üglosztály vezetője

Zentai Oszkáľ
1.3-as napirend tárgya|źsát megnyitja. Kérdések, hozzászőIások hiányában vitát Iezźlrja,
szavazástabocsátjaaza|ábbihatározati javaslat:

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Magyaľ Testgyakorlók Ktjre
Budapest és a Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Football Club 2015. évi szakmai
beszámolóját.
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Felelős: polgáĺmester
Határidő: 2016.július 06.

Zentai oszkáľ
Megállapítja, hogy aBizotÍság 9 igen, 0 nem' 2 taĺőzkodással a Ílatźĺrozatot elfogadta.

10712016. (VII.06.) sz. EMBI határozat (9 igen.0 nem szavazattal,2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dĺint, hogy elfogađja a Magyar Testgyakoľlók Köre
Budapest és a Magyar Testgyakorlók Köre Hungária Football Club 2015. évi szakmai
beszámolóját.

Felelos: polgármester
Hatáľidő: 2016.július 06.

Zentai oszkáľ
Zártnléstrendel el.

Napiľend I/4. pontja: Javaslat a2016. évi táboľoztatási támogatás felosztására
(írásbeti előterjesztés) zĺPl.r ÜlÉs
El őterj esztő : Sántha P éterné _ alpolgárme s teľ

A napiľendtárgyalá'sazárt iilés keretében tiiľténtazMötv.46.$ (2) bekezdése
értelmében. A napiľend táľgyalása soľán elhangzottakat és a meghozott

108/2016.(v[.06.) sz. EMBI határozatot azárt iilésről késziilt jegyzőktinyv tarta|mazza.

Zentai oszkáľ
Nyílt ülést rendel el. Megadja aszőtKomássy Ákos képviselőnek.

rÉľvrsnLol FELvILÁGosÍľÁs xnnnsn'r

Komássy Ákos
Igazábő| egy képviselői kérdéSe van' csak nem akarta belekeverni a napirendbe, mert
természetesen teljes szíwel tźlmogatja, hogy táboľoztatási támogatást adjanak. Korábban
előfordult, hogy szerepelt benne, de most nem szerepelt a támogatást igénylő iskolrík kon. a
Lakatos Menyhért, és hát érdek]ődni akart, hogy ott tudja, hogy van még diák, de hogy
semmifele erdei iskolźs, vagy ehhęz hasonló tevékenység nincsen' mert aú. tudják, hogy
támogatásra jogosult díák, az bőségesen akad sajnos a Lakatos Menyhétben. Eľti, hogy
persze az iskolának magának kell menedzselnie ezt ahe|yzetet, de a kérdése ettől még ál1.

Zentai oszkár
Jó, akkor a százaďszorra feltett kéľdésre írásban fog vá|aszt kapni. Megadja a szőt dľ. Eľőss
Gábor képviselőnek.
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Dr. Erőss Gábor
Az a javaslata, hogy (amennyiben eZ az előterjesztés nem felel meg a formai kĺitériumoknak,
tudomásul veszi), döntéshozatal nélktil vegyék napiľendľe, eŁthez nem szĹikséges előteľjesztés.

Iktassanak be ülés végén egy napirendet, amely az Orczy-kerti fakivágásokkal, és ennek a
kerületben élők egészségére vonatkozó hatásaival kapcsolatos. Egy vitát, amely nem
szükséges, hogy döntéshozatal\al jarjon, hanem rendezzęnek erről egy vitéú, mivel ez
mindarrnyiukat érinti.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Mészar Erika a|jegyzónek.

Dr. Mészáľ Eľika
Az SZMSZ kétfajta napirendi pontot ismer, az egyLk az eloteqesztés, a másik pedig a
tźĺjékoztatő. AttĄékoztatő az, amiben nincs döntéshozatal, hanem megnyitja avitát az elnök,
és ezt követoen lehet az adott napirend tekintetében az á||áspontokat iitköztetni. Mind a két
forma az előterjesztés kategőríájába esik, mind a két formĺĺnál az írásbeliség az' amit
megktlvetel a jelenleg hatályos SZMSZ-I a Bizottságnak és a Testületnek. Ez szóbeli
előterjesztésnek minősülne, amit nem ismer az SZMSZ. Vitatkozni, éľdeket ütköĺetni csak
egy írásban kiosztott vagy előteľjesztés, vagy tźĺjékoztatőrő| lehet, ami jelen formájthaĺ nem
vehető napirendre.

Zentai Oszkáľ
Aľra kéri dr. Erőss Gáboľ Képviselő Urat, és dr. Mészár Eľika A|jegyzo Asszoný, hogy a

Bizottságiilésén kívültalálják meg annak aformáját,hogy ezt az ügyrendjtiknek megfelelően
targyalhassĺłk, vagy legalább szavazhassanak ľóla. Tájékoztatja a Bizottság tagtrait, hogy a

kĺjvetkező ülésfü vtrhatő időpontja 2016. augusztus 24-e' Koszöni a részvéte|t, a Bizottság
ülését 9 :45 perck or bezźtrja.

K. m. f.
.frzĺ-/"ĺ a-/.L"/.

Zentai Oszkár
aBizottsás. elnoke aBizottság alelnöke

L jegyzokonyv az M<jtv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és az Embeľi Eľőfoľrás
Bizottság 2016.július 6-ai tilésén elhangzottakat hitelesen tanúsíd a.

A j egyzőkönyvet készítette :

/ ,/-t .{\|Žt,ł? | l,?''.,Ęív|

Veres Evelvn Ľílla
Szervezési és Képviselői lľoda ngyiĺtézoje

Bodnáľ
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