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Készült: Áz Embeľi Eľőfoľľás Bizottság 2017. ápľitĺs 12-én (szerdán) 09,00 óľakor
a Józsefuarosi Polgármesteri Hivatď

(Bp' VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tźlrgya|őjäban megtartott 3. ľendes üléséľől

Levezető elntik Z,ęĺtal oszkaĺ

Jelenlévő tagok Simon György _ alelnök
Erhardt Zo|tźlnné Dr. Ferencz oľsolya - alelnök
Töriik Patľik
Komássy Zsolt Ákos
Kaiser József Lajos
Dľ. Erőss Gábor János
Nagy Gáboľné
Kis Komélia
Máté Andras
Camara-Be rcczki Feľenc Miklós
Vámos Andľea

Távolmaradását bejelentette: Bálint Gergely
Dr. Szilágý Demeter - ale|nök

Jelenlévő meghívottak Sántha Péteľné _ alpolgdrmester, Dr. Mészáľ Eľika _ aljeglző,Dr.
Kovács Gabľiella _ aljeg,lző, Dr. Balla Katalĺn _ Jegzői Kąbinet vezetője, Dľ. Dabasi Anita
_ Városvezetési ÜgrcsztóIy vezetője, Tóth.Fábián Melĺnda _ Tisztségvtselői lroda vezetője,

Páľis Gyuláné _ Gazdasdgi Vezető, Dr. Bojsza Kľisztina _ Humónszoĺgáltatósi UglosznźIy
vezetője, Csendes Antalné Péraügłi Ugłosztály vezetője, Iványĺ Gytĺn5ľéľ
Vórosépítészeti lroda vezetője, tőépítész, dľ. Hencz Adľĺenn _ Jogi lroda vezetője, Bodnár
Gabriella _ Szervezési és Képviselői Iroda vezetője, Kĺncses Ibolya _ Humónkapcsolati Iroda
vezetője, ľlíátra}Lári Judit _ Személyüglt Irodo vezetője, Dr. KaszanyĹKolláľ Zsuzsanna _
Csalódtámogatasi Irodą vezetője, Bozsĺk István Péter _ Józsefvárosi Gaz&źllrndlźsi Központ
Zrt. vagłongazdőllrodasi igazgatója, Annus VÍktor - Rév9 Zrt, vezérigazgatója, Dľ. Táľnokiné
Joó Ildĺkó _ Napraforgó Egłesített ovoda igazgatója, Váradĺ Gizella - Jónefiórosi Szociólis
Szolgdltató és Gyermekjóléti Központ intézmértyvezetője, Koscsóné Kolkopf Judĺt
Józsefvárosí Eg,łesített Bijlcsődék vezetője, Gávay ZoltÄn - Józsefvárosi Kźbítószeriłgłi
Bgłeztető Fórum képviseletében, Szabőné Fónary Erzsébet _ Belső-Pesti Tan|certileti KÓzpont
képviseletében, Kovács Csaba - Félúton Alapínány kěpviseletében, Dr. Rácz Agnes -
glermelfogoruos, Feĺcht Rezsőné _ Tórsak a Teleki térért Egłestilet képviseletében,Hel|enbárt
Lászlő - ^ý.o..s. 

Krízis ÁIapínány képviseletében,Bereczki Sándoľné _ Emberbarát Alapínóny
képviseletében,Farkas Isfván . Reményi Ede Cigĺźnyzenész Sztjvetség képviseletében



Zentai oszkáľ
Tisztelettel k<iszönti a megjelenteket. Az Embęri Erőfonás Bizottság 201^7. évi 3. rendes ülését
megnyitja. Megállapítja, hogy 12 fó van jelen, így a Bizottság hatźrozatképes. Napirendre a
kiktildöttek szerint tesz javaslatot, azzal a vźt|toztatással, hogy a II.3, illetve a II.7 szarntl
előterjesztések nem érkeztekmeg. Szavazásľa bocsátj a az a|ábbi napirendet:

I.

t.

7

5.

6.

7.

8.

9.

Napiľend:

Javaslat a 201 6. évi gyermekfo gászati alap ellátás ró l szĺó ló b eszám oló elfo gadásá ľa
(írásbeli előterj esztés)
E I ő te rj e s z t ő : dr. B pj s z a Kr i s ztina _ Humáns z o l gźl t atá s i ü gl o s ztólyv ezet ő

Javas|at az Embeľbarát Alapítvány 20|6. évi beszámolójának elfogadására
(írósbeli előterj e sztés)
Előterj e sztő : dr. B oj sza Krisztina _ Humĺźnszo I góhatós i ügło sztályvezet ő

3. Javaslat a Leonardo 4I. Alapítvány 2016.II. félévĺ tevékenységéľől szóló beszámolĺĎ
elfogadásáľa
(írásbeli előteĘ esztés)
EI őt erj e s zt ő : dr. B oj s z a Kr i s zt ina _ Humóns z oI gól tat á s i tigło s zt ólyv e z e t ő

4. Javaslat a FélrÍton Alapítvány 201ó. évi tevékenységérő| szőIő beszámolójának
elfogadására
(írás bel i előterj es ztés)
Előterj e sztő : dr. B oj s za Kr is ztina _ Humónszol gáĺtatási üg,łosztólyvezető

Javaslat az S.O.S. KľÍzis Alapítvány 2016. évĺ beszámo|ójának elfogadásáľa
(ír ásbeli el őterj e s ztés)
Előteľj e s ztő : dr. B oj s z a Kr is zt ina _ Humdns z o l gźl t atds i ďigl o s zt ályv ezető

Javaslat szeľvezetek heýiségbéľletekkel kapcsolatos beszámolĺójának e|fogadásáľa
(írósbeli előteĘ eszté s)
Előt erj e sztő : dľ. Boj sza Kris ztina _ Humónszolgókatdsi iigłosztdlyv ezető

Javaslat páůyázati felhívás kôz'zététe|ére cĺvil szeľvezetek, művészek és sportolĺók,
valamĺnt az egĺhá.zak, egĺbáni szeľvezetek és nemzetiségĺ tinkoľmányzatok 2017. éxi
támogatása érdekében
(írásbeli előterj eszté s)
Előterj esztő : Sđnthą Péterné - alpoĺgdrmester

Javas lat az ĺívo dai b eir atkozáls előkészítés ére
(írósbeli előterj esztés)
Előterj e s ztő : Sántha P éter né _ alpolgórmester

Javaslat kábítószer-ellenes pľogramok megvalĺísításával kapcsolatos diĺntések
meghozatalára
(ír ósb eli előterj es zté s)
Előteľjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ Ónkormányzati képviselő



/:..i

10. Javaslat hátľalékkeze|ési támogatás iránti kérelem elbíľálására
(ír ás b e l i előterj e szt é s)
Előterjesztő: Sántha Péterné _ alpolgórmester zÁnr tjĺ.rs

11. Javaslat a Budapest VI[. kerĺilet, Práter utca , szálm alatti lakás
páilyáľ;aton kívÍili mĺnőségi lakáscseľéjével kapcsolatban, a forgalmi érték
küIönbłizet tĺsszegének elengedésére
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Bozsik Istvón Péter _ vaglongazdálkođósi igazgató zÁnr tjĺÉs

12. Javaslat a2017. évi ,,Kiemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'' szakmaĺ kĺtĺintetésľe
(írásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: Zentai oszlrar - Emberi Erőforrds Bizottslźg elnöke ZÁRT Üĺps

IL Képviselő.testĺiletielőteľiesztések:

l . Javaslat kiiltségvetést érintő dłintések megbozata|ára
(írósb eli előteĘ e szté ý
Előterjesztő: dr. Kocsis Mdté _ polgármester

2. Javaslat az ,,onkormányzati feladate|látást szolgáló fejlesztések támogatására,,
táľryli páiy ázat benyúj tásá ra
(írás b eli előterj e szté s)
ElőteĘesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

3. Javaslat házĺorvosĺ szeruődés megktitésére
(ír ás b e l i elő t erj e s zté ý
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgármesteľ

4. Köznevelésĺ intézmény áúszenĺ ezésének véleményezése
(írásbeli előterj esztés)
ElőteĘesztő: dĺ. Kocsis Móté _ polgźrmester

Sóntha Péterné _ alpolgórmester

5. Javaslat tz önkoľmányzatĺ rendezvények eryenlő eséIyű hozzáférésének
biztosítĺĺsáľa
(ír asb e I i előte rj e szté s)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté _polgármester

Sántha Péterné _ alpolgórmester

6. Javaslat közeti megbÍzotti iroda kialakításáľa, míĺkiiđtetéséľe
(ír ds bel i e l ő t e rj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgĺźrmester

7. Javaslat a2017. évľe vonatkozóan igazgatási szünet elľendeléséľől szóló 4lz017.
(II.09.) önkormányzatĺ rendelet módosításáľa
(ír á s b e I i e lőterj e s zt é s)
Előterjesztő : dr. Kocsis Móté _ polgármester



8. Veszélyes hulladék feldolgozásáľa irányuló, fokozott köľnyezeti és egészségĺigyi
kockázatot jelentő ipari tevékenység megszüntetése
(írósb eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr- Erőss Gábor _ képviselő

9. Javaslat a Polgármesteľi Hivaŕal Szeľvezeti és Mĺĺkiidési Szabályzatának
mĺódosításáľa
(ír ás b e li e Iő t erj e s zt é s )
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgármester

10. Potgármesteri táljékoztatő a lejárt hatáľidejíÍ testiiletĺ batározatok
.végrehajtásáľóI, az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekrőI' a jelentősebb
eseményekľőI és az tinkoľmányzati pénzeszkiizłĺk átmenetileg
szabadľendelkezésÍĺ ľészének pénzpiaci jeltegu lektĺtéséľőI
(ír á s b eli táj é lazt ató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgĺźľmester

Zentzi Oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 11 igen, 0 nem, I taftózkodźLssď az a|ábbi napirendet elfogadta:

3712017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen.0 nem szavazattal. 1 tańózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság aza|thbi napirendet fogadja el:

I.

2.

3.

4.

5.

Napĺrend:

Átruházott hatáskiirben meehozható dłintések

Javaslat a 20L6. évĺ gyermekfo gászati alapellátásról szĺí|ó beszámoló elfo gad ásáľa
(írásb eli előterj eszté s)
Előterj e sztő : dr. B oj sza Krisztina - Humánszol gźltatás i üglo sztdlyvezető

Javaslat az Emberbaráú ÁJapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáľa
(ír ás b e I i e lő t erj e s zt é s)
Előterj e sztő : dr. B oj sza Krisztiną - Humónszo lgáltatási ügłosztólyvezető

Javaslat a Leonaľdo 41 Atapítvány 2016.II. féIévi tevékenységéľől szótó beśzámolĺí
elfogadásáľa
(ír ós b e l i e l őte rj e s zt é s )
Elő t erj e s zt ő : dr. B oj s za Kr i s zt ina _ Humóns zo l gáltat ós i ügl o sztólyv e z ető

Javaslat a Félűton ÁIapítvány 2016. évi tevékenységéľől szóló beszámo|ĺíjának
e|fogadásáľa
(ír ós b e l i e l őteĘ e s zté s )
Előt erj e sztő : dr. B oj sza Kr isztina _ Humánszol gáltatás i ügłosztóIyvezető

Javaslat az S.o.S. Kľízĺs Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadársára
(ír ás b e l i el ő terj e s zt é s)
El ő t erj e s zt ő : dr, B oj s z a Kr i s z tina _ Humáns z o l gól t at ás i ü gło s zt ályv ez e t ő



6. Javaslat szervezetekhelyiségbéľletekkel kapcsolatos beszámolójának elfogadásáľa
(írásb eli előterj esztés)
E I ő t erj e s zt ő : dr - B oj s z a Kr i s z t ina - Humóns z o l g ál t at ós i ĺigy o s zt ályv e z e t ő

7. Javaslat páiyá.zati felhívás közzététe\éľe civil szeľvezetek, művészek és sportolók,
valamint az egbázak' egyhĺĺzi szeľvezetek és nemzetiségi łinkoľmányzatok20|l. évi
támogatása éľdekében
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Sónthą P éterné _ alpolgĺźrmes ter

8. Javaslat az óvodai beiratkozás előkészítéséľe
(ír ásb eli eI őterj esztés)
Elő t erj e s zt ő : Sónthą P ét e r né _ alp o I gár me s t er

9. Javaslat kábítószeľ-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(írósbelt előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya - önlarmdľryzati kepviselő

1 0. Javaslat hátľalékkezelési támogatás iľánti kéľelem elbírálásáľa
(írás b eli előterj esztés)
Előterjesztő: Sónthą Péteľné _ alpolgármester zÁnr tjĺBs

1l. Javaslat a Budapest VIil. keľüIet, Práteľ utca szám a|atti lakás
páiyáraton kívůĺli minőségi lakáscseľéjével kapcsolatban, a forgalmi éľték
ktĺIfinbfĺzet fisszegének elengedéséľe
(írós bel i előterj es ztés)
Előterjesztő: Bozsik Isnán Péter - vagłongazdólkoddsi igazgató zÁnr ÜĺÉs

12. Javaslat a 2017 . évĺ ,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért'' szakmai kĺtüntetésre
(íľ ds b e l i e l őte rj e s zté s)
ElőteĘesztő: Zentai oszkór _ Emberi Erőforrás Bizottsóg elnöke zÁnr ÜĺÉs

n. Képviselő-testůiletĺelőteriesztések:

1. Javaslat költségvetést érÍntő dłintések meghozata|ára
(ír ásbeli előterj eszté ý
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgałmester

2. Javaslat az ,,{inkormányzati feladatellátást szo|gáltó fejlesztések támogatásńra,,
tárryú páiy ázat benyúj tására
(ír ós b e l i elő t erj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté - polgdrmesteľ

3. Javaslat háziorvosÍ szerződés megkłitéséľe
(íľ ós b eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester



4. Kiiznevelési intézmény átszerv ezésének véleményezése
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgármester

Sántha Péterné - alpolgdrmester

5. Javaslat az tinkoľmányzati rendezvények egyenlő csćlyÍĺ hozzáfóľósónck
biztosítására
(írásb eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgźrmester

Sántha Péterné - alpolgármester

6. Javas|at kłirzeti megbízotti iroda kialakításáľa, működtetésére
(ír ós b e li eI ő t erj e s zté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgórmester

7. Javaslat a 2017. évre vonatkozĺían igazgatási szünet elľendeléséľől szóIĺi 4l20t7.
(II.09.) iinkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľa
(írósb eli elő terj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté -polgdrmester

8. Veszélyes hulladék feldolgozására irĺĺnyuló, fokozott kiirnyezeti és egészségügyi
kockázatot j elentő ipaľi tevékenység megszĺintetése
(ír ó sb e l i el őt e rj e s zté s)
Előterjesztő: dr. Erőss Góbor _ ĺrepviselő

9. Javaslat a Polgármesteľi Hivatal Szeľvezetĺ és Műkiidési Szabá|yzatának
módosítására
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Mlźté - polgármester

10. Polgármesteľi tájékoztatő a lejáľt határĺdejű testületi határozatok végrehajtásáľóI'
az e|őző ülés óta tett fontosabb intézkedésekľől' a jelentősebb eseményekľől és az
łjnkoľmányzati pénzeszkiiztik átmenetileg szabadľendelkezésű ľészének pénzpiaci
jellegű lekötéséľől
(írósbel i táj éko ztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgármesteľ

I. Átľuházotthatáskłĺľbenmeghozhatódiintések:

Zentai oszkár
Van-e kütön taryya|ásta javaslat? Megadja a szôtKomassy Ákosnak.

Komássy Ákos
Az I.I, L5, I.9, I. 1 2-es napirendi pontokat kéri kiĺlön tárgyalni.

Zentai Oszkáľ
Megadja aszót Kaisęr Józsefirek.

.ź



Kaiser József
AzI,11-es napirendi pontot kéri külön tárgyalni.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt dr. Erőss Gábornak.

dr. Erőss Gáboľ
Szintén az I.1 1-es napirendi pontot kéľi külön tárgya|ni.

Zentai oszkár
A blokkban maradt előterjesztések vitáját megnyitja. A vitát |ezárja. Szavazásra bocsátja az
aláb bi határ o zati javas latokat :

Napirend I.1. pontja: Javaslat a2016. évi gyermekfogászati alapellátásrĺíl szóló beszámoló
elfogadásáľa
(ír ás b el i e l ő te rj e s zté ý
Előterj e s ztő : dr. Boj s za Krisztina - Humáns zolgáltatás i ügyo s ztólyvezető

A napiľend I.1. pontját küliin táľgyalásra kikérték.

Napirend I.2. pontja: Javaslat az Embeľbarát A|apítvány 2016. évi beszámolójának
elfogadására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterj e sztő : dr' B oj s za Kris ztina _ Humánszol gáltatás i üg,,osztáĺyvezető

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dön| hogy elfogađja az Emberbaľát Alapítvany (székhely:
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9., adőszźlm: 197196|0-2-42) 2016. évi szakmai és pénzügyi
beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hatríridő: 2017. ápri|is 12.

Napiľend I.3. pontja: Javaslat a Leonaľdo 41 Alapítvány 2016.II. félévi tevékenységéľől
szóló beszámolĺó elfogadására
(írásbelt e lőterj e szté s)
Előterj es ztő : dr. B oj sza Krisztina _ Humáns zolgáltatás i ügłosztályvezető

AzEmberi Eľőfoľrás Bizottság úgy dĺint, hogy elfogađjaa Leonaľdo 41 Alapítvany (székhely:
1082 Budapest' Leonaľdo utca 4I., nyi|vźntaľtási szám:01-01-0009595, adőszám: 18186969-1-
42) 20| 6. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolőjźt.
Felelős: polgáľmester
Határiďo : 2017 . április 1 2.

Napirend I.4. pontja: Javaslat a Félúton Alapífvány 2016. évĺ tevékenységéľől szĺóló
beszámolĺój ának elfo gadásáľa
(írásbeli előterj eszté s)
Előterj e s ztő : dr. B oj s za Kris ztina _ Humánszol gáIt atási ügłosztályvezető



Az Embeľi Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Félúton Alapítvány (szé(<he|y: II72
Budapest, Liget sor 26., ĺy1lvźtntartási szám: 01-01-0004495) 2016. évi tevékenységéľől szóló
szakmai beszámo|őját.

Felelős: polgármester
Hatar.idő: 201-7. ápľilis 12.

Napirend I.5. pontja: Javas|at az S.o.S. Krízis Alapítvány 20|6. évi beszámolójának
elfogadására
(ír ósb eli előterj es ztés)
Előterjesztő.' dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgáltatási Ĺigłosztályvezető

A napĺľend I.5. pontját kůiltin tárgyalásra kikérték.

Napiľend I.6. pontja: Javaslat szervezetek helyiségbérletekkel kapcsolatos beszámolójának
elfogadására
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterj e sztő : dr' Boj sza Krisztina - Humánszol gáltatás i ügyo sztályvezető

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Tarsak a Teleki Téľért Egyesiilet (székhely: 1086 Budapest, Teleki LászIő tér
24. UI0.; ađőszáma: 18515592-1-42; képviseletében eljaľ: Feicht Rezsőné elnĺik) 2016.
évről szóló szakmai beszámolóját és a 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Felelős: polgármester
Határidó : 2017 . április 1 2.

2. javasolja a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj
meghatáľozását a kĺjzös költséggel megegyező összegen a Társak a Teleki Térért
Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki LászIő tér 24. UI},; adőszáma: 18515592-I-
42; képvíseletébęn eljar: Feicht Ręzsőné elnök) civil szervezet részére a Budapest VIII.
kerület, Teleki Lász|ő tér 16. (34734l0lV24 hrsz.), a Budapest VIII. keľület, Teleki
LászIő tér 22. (34739l0lN32lusz,) és a Budapest VIII. kerület, Teleki Lász|ő tér 23'
(3 47 40 l 0 l N 2 5 hr sz.) szém a|attí helyi s é g vonatko zás ában.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 20117. ápri|is |2.

3. elfogadja a Moravcsik Alapítvany (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; aďőszźtma:
19669072-2-42; képviseletében eljaľ: dr. Simon Lajos eln<ik) 2016. évľől szóló szakmai
beszámolóját és a.2017. évi tevékenységéľől szóló szakmai tervét.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 2017 . április 12.

4. javasolja a Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
meghatározását a közös költséggel megegyezo összegen a Moľavcsik Alapítvány



(székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; adószfuna: |9669072-2-42; képviseletében
eljáľ: dr. Simon Lajos elnök) civil szľurvezet ĺészére a Budapest VIII. kerĹilet, Kálvária
tér 19. (35456/0/N3| Ivsz.), és a Budapest VIII. kerület, KáIvźttiatér 19. (35456ĺ0/N36
hrsz.) sám alatti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: f0t7. źprl|ís 12'

5. elfogadja a Reményi Eđe Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Buđapest,
Népszínhaz u.27.; adőszáma: 18068337-142; képviseletében eljĺáľ: Faľkas Istvan elntik)
2016. éwőL szóló szakmai beszĺĺmolóját és a20I7. évi tevékenységéről szóló szakmai
tervét.

Felelős: polgiĺrmester
Hatźndő: 20L7 . Ęnlris 12.

6. javasolja a Varosgazdĺílkodási és PénzĹigyi Bizottságnak a bérleti szeruődéshatáłozatLan
idejű meghosszabbítását és a kedvezményes bérleti díj meghatźltozásźÍ- a jelenlegi bérleti
díjjď megegyező összegen a Reményi Ede Cigźnyzenész Szövetség (székhely: 1081
Budapest, Népszínhaz u. 27.: adószáma: 18068337-1-42; képviseletében eljar: Faľkas
Istvan elnök) civil szervezet részéte a Budapest VIII. keriilet, Szilágyi u' |ĺB.
(3 4 6 68 l 0 / N 1 hĺsz' ) szátm a|atti helý s é g vonatko zásában.

Felelős : polgiírmester
Hataridő: 2017. źtpn|is If.

7. elfogadja azÚ1vĺlag Egyesület (székhely: 1039 Budapest, Hollós Koľvin Lajos u.4.;
ađőszźmla: 18701146-7-4|,; képviseletében eljár: Papinot Ildikó elnök és Staub Zo|ttn
alelnök) 20|6. évről szóló szakmai beszĺmolóját és a20L7. évi tevékenységéről szóló
szakmai tervét.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2017. źtpnllis |2.

8. javasolja a Vĺárosgazdĺálkodĺási és Pénztigyi Bizottsagnak,a kedvezĺnényes bérleti díj
meghatÁtozÁsát a közös költséggel megegyezó összegen azUjYilőg Egyesület (székäely:
1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4.; adószama: 18701146.1'.41; képviseletében
e|aľ: Papinot Ildikó e|nök és Staub Zoĺtźn ďelnök) civil szeľvezettészére a Budapest
VIII. keľĺilet,Lujzau. 5. (35357/0/N4 brsz.) szĺm alatti helyiség vonatkozasában.

Felelős: polgármester
Hat:íridő: 20|7. tlpn|is 12.

Napirend I.7. pontja: Javaslat páÄyázatifelhívás körzététe|ére cĺvil szeľvezetek, mĺivészek
és spoľtolĺĎlg valamint az egybLá.zak, egyháziszervezetek és nemzetiségi iinkormányzatok
2017. évi támogatása érdekében
(írós beli előteĘ esztés)
Előterj esztő : Sántha P éterné - alpol gdrmes ter



Az F;mberi Erőfonás Bizottság úgy dont, hogy javasolja a polgármesternek a 20|7 ' évi civi|
pźlJyázat, egyházíptiyŕnat, sport pályázat és nemzstiségi pźúyźaat kiírását ahatźrozat mellékletei
szeľinti tartďommal.

Felelős: polgármester
Hataridő: f0I7. ź.pn|is 12.

Napiľend I.8. pontja: Javaslat az ővodai beiľatkozás előkészítésére
(ír ós b eli eĺőterj e szté s)
Előterj esztő : Sánthą P éterné - alpolgármester

Az Embeľi Erőfonas Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a20|7/2018. nevelési évľe szóló óvodai beiľatkozassal kapcsolatos hirdetményt a
hatźrozat 1. melléklętę szerinti taľtďommal.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2017. őątilis t2.

2. felkén a polgármestert a hatérozat 1. pontja szerinti hirđetmény a|túrásźra, valamint annak
köz.zététe|ére az onkormźnyzathonlapján, vďamint a Józsefuaros c. újsĘban'

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. źtpn|is |3.

3. felkéri a Budapest Fővráľos VIII. kerület Józsefuaľosi
óvoda igazgatóját, hogy az óvoda honlapján tegye
hirdetményt.

Felelős : Napraforgó Egyesített óvoda igazgatőja
Hataridő: 2017. április 13.

onkoľmanyzat Napraforgó Egyesített
kijzzé a hatźtrozat 1. pontja szerinti

Napirend I.9. pontja: Javaslat kábítĺószeľ-ellenes pľogľamok megvalósításával kapcsolatos
döntések meghozataláľa
(ír ás b e Ii e l ő t erj e s zt é s )
Előterj e s ztő : Dr. Fer encz ors olya - önkoľmónyzati lrepviselő

A napiľend I.9. pontját kültin táľgyalásra kikéľték.

Napiľend I.l0. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás irántĺ kéľelem elbíľálására
(írós b eli előterj esztés)
Előterj es ztő : Sdnthą P éterné _ alpolgárme s ter zÁnr ÜĺÉs

Napiľend I.ll. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľiilet, Práter utca
szám alaltti lakás páIyázaton kívüIĺ mĺnőségi lakáscseréjével kapcsolatban, a foľgalmi éľték
kĺiliinbiizet łisszegének elengedésére
(ír ásb eli előteľj e sztés)
El ő t erj e s zt ő : B oz s ik Is n án P é t er _ v a gl o ngaz dóI ko dás i i gaz gat ó zínr tjĺrs
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A napirend I.11. pontját kĺilön tárgyalásľa kikéľték.

Napirend I.12. pontja: Javaslat a2017. évi,,Kiemelkedő Btilcsődei Munkáéľt'' szakmai
kitůintetésre
(ír ásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: Zentai oszkár - Emberi Erőforrás Bizottság elnoke ZÁRT Üĺrs

A napirendI.12. pontját külłin táľgyalásľa kikéľték.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság |2 igen,0 nem, 0 tartózkodással a hattrozatokat elfogadta.

Napirend I.2. pontja: Javaslat az Embeľbarát A|apítvány 2016. évi beszámolĺójának
elfogadásáľa
(írásbeli előterj e sztés)
El ő t e rj e s ztő : dr. B oj s za Kr i s ztina - Humáns z ol góltat ás i tigyo s zt ályv e ze t ő

38/201.7. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 ĺeen" 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Emberbarát A|apitvtny (székhely:
l105 Budapest, Cserkesz u.7-9., adószám: |9719610-2-42) 2016. évi szakmai és pénzügyi
beszĺámolóját.

Felelős: polgĺírmester
Hataĺidő: 2017. április 12.

Napirend I.3. pontja: Javas|at a Leonardo 41 Alapítvány 2016.II. félévi tevékenységéľől
szóló beszámoló elfogadására
(írás b eli előterj esztés)
Előterj e s ztő : dr. Boj sza Krisztina - Humónszol gáltatási ügłosztályvezető

39/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban törtićnt a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogaďja a Leonaľdo 41 Alapítvany (székhely:
1082 Budapest, Leonaľdo utca 41.' nyilvántartási szán: 01-01-0009595, adőszárn 18186969-1-
42) 2016.II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgáľmester
Hatźriđő : 2017 . ápriIis |2.

Napirend I.4. pontja: Javaslat a Félúton Alapítvány 20|6. évi tevékenységéről szólĺĎ
beszámolríj ának elfo gadására
(ír ásb el t előterj eszté s)
El őt erj e s ztő.' dr. B oj s za Kr i s z t ina - Humáns z o l gál t at ás i ügyo s zt ályv e z e t ő

1.1.



40/20ĺ'7. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 ieen, 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy đönt, hogy elfogađjaa Félúton Alapítvány (széI<he|y:1172
Budapest, Liget soľ 26., nyl|vántaľtási szźlm..01-01-0004495) 2016. évi tevékenységéľől szóló
szakmai beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Határiđłĺ: 2017 . ápľilis 1 2.

Napirend I.6. pontja: Javaslat szervezetek helyiségbérletekkel kapcsolatos beszámolójának
elfogadásáľa
(ír ósb eli előterj es ztés)
El ő terj e s zt ő : dľ. B oj s z a Kr is zt ina _ Humáns zol gólt atós i ü gł o s zt ályv e z e t ő

4l'l2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 ieen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban ttjrtént a szavazás)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki LźszIő tét
24.Il|0.; ađőszźlrna: 18515592-|-42;képviseletében eljáľ: Feicht Rezsőné elnök) 2016.
évľől szóló szakmai beszímolójźú. és a2017. évi tevékenységéről szóló szakmai tervét.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I7. április 12.

2. javasolja a Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a kedvezményes béľleti díj
meghatźlrozásźń a k<jzös költséggel megegyezo ĺisszegen a Taľsak a Teleki Térért
Egyesület (székhely: 1086 Budapest, Teleki LászIő tér 24.Il10.; adőszáma: 18515 592-I-
42; képviseletében eljaľ: Feicht Rezsőné elnök) civil szervezet tészére a Budapest VIII.
kerĹĺlet, Teleki LászIő tét 16. (34734l0lN24 Llľsz,), a Budapest VIII. keľület, Teleki
LászIő tér 22. (34739l0lv32 hrsz.) és a Budapest VIII. keľtilet, Teleki Lász|ő tét 23.

5 hľsz.) száma|at1j helyiség vonatkozásában.

3. elfi a Moravcsik [Al y (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. adőszźtna.'
1966 -2-42; képvise eljar: dr. Simon Lajoq

lóját és a20|7. évi

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. áprL|is 12.

4. javasolja a Yźtrosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottságnak a kedvezményes bérleti díj
meghattnozásźlt a közös költséggel megegyezó ĺisszegen a Moravcsik Alapítvany
(székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.; ađőszáma: 19669072-2-42; képviseletében
eljár: dr. Simon Lajos elnök) civil szervezet részére a Budapest VIII. kerület, Kźivária
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tér 19. (3545610/N3I hĺsz.), és a Budapest VIII. kerület, Ká|váriatér 19. (3545610/N36
hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20|7. ápĺi|is 12'

5. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081 Budapest,
Népszínház u. 27 .; adőszáma: 18068337-1 -42; képviseletében eljár: Faľkas István elnĺik)
2016. évľől szóló szakmai beszámolójźfi és a2017. évi tevékenységéről szóló szakmai
tervét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. ápri|is 12.

6. javasolja aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak a béľleti szerzolđéshatźrozatiarl
idejű meghosszabbításźlt és a kedvezményes bérleti díj meghatźrozźlsźń a jelenlegi bérleti
díjjal megegyezo <isszegen a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely: 1081
Budapest, Népszínház u. 27.: ađőszźlma.. l8068337-1-42; képviseletében eljár: Farkas
István elnök) civil szetvezet tészére a Budapest VIII. keľület, Szilágyi u. IlB.
(3466810lN 1 hľsz.) száma|attí helyiség vonatkozásában.

Felelős : polgiĺrmesteľ
Határidő: 2017. ápríIis |f .

7. elfogadja azuj Világ Egyesiilet (székhely: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u.4.;
aďoszétma:1870l|46-1-4I; képviseletében eljár: Papinot ndikó elnĺjk és Staub Zo|tźn
alelnĺik) 20|6. évről szóló szakmai beszámolój át és a 2017 . évi tevékenységéről szóló
szakmai teľvét.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. ápriIis 12.

8. javasolja a Yétrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak.a kedvezményes béľleti díj
meghatfuozásátaköz<js k<iltséggel megegyezo összegen azUjYíIágEgyesület (székhely:
1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 4.; adőszźlma: 18701146-I-4I; képviseletében
eljaľ: Papinot Ildikó elnök és Staub Zo|tán alelnök) civil szęrvęzęt tészéte a Budapest
VIII. kerület,Lujzau. 5. (35357l0lN4 hľsz.) szźlma|attihelyiség vonatkozásában.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 2017. április 12.

Napirend I.7. pontja: Javaslat páůyánati felhívás közzététe|ére civil szeľvezetek' művészek
és spoľtolĺĎk, valamint az egyházak, egyhátzi szervezetek és nemzetiségi tinkormányzatok
2017. évi támogatása órdekében
(ír ds beli elő terj e szté s)
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgdrmester

42l20l'7. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 igen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)
(Tematikai blokkban tÓrtént a szavazás)
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Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a polgármesternek a 2017. évi civil
ptiyázat, egyhazipáIyźĺzat, sport pályázat és nemzetiségipáIytzat kiíľását ahaÍározat mellékletei
szeľinti taľtalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. áptl|is |f.

A 42/2017. (Iv.12.) sz. EMBI határozat mellék|eteit a jegyzőktinyv ĺ. sz. melléklete
tartalmazza.

Napirend I.8. pontja: Javaslat az óvodai beiratkozáłs előkészítésére
(ír ósb eli előterj e szté s)
Előterj e s ztő : Sánthą P éterné - alpol gármester

4312017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (12 ieen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tÔrtént a szavazás)

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság úgy dcint, hogy

1. elfogadja a20I7l20I8. nevelési évre szóló óvodai beiľatkozással kapcsolatos hirdetméný a
határozat l . melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester
Hatźridő: f017 . április 1 2.

2. fe|kéri a polgármestert a határozat 1. pontja szeľinti hirdetmény a|áirására, valamint arnak
kozzétételérę az onkormányzathonlapján, valamint aJőzsefvźros c. újságban.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2017. április 13.

3. felkéri a Budapest Főváľos VIII. kerület Jozsefyárosi onkoľmáĺyzat Naprafoľgó Egyesített
óvoda ígazgatőjźú, hogy az ővoda honlapján tegye kozzé a hatźrozat |. pontja szeľinti
hirdetméný.

Felelős : Napľaforgó Egyesített óvoda igazgatőja
Hatáľidő: 2017. április 13.

A 4312017. (IV.12.) sz. EMBI határozat mellék|etét a jegyzőktinyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Napĺľend I.l.0. pontja: Javaslat hátľalékkezelési támogatás iránti kéľelem elbíľáIására
(ír ásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgórmester ZART ULES

A napiľendtárgyallátsazárt ĺilés keretében tiirtént az Miitv.46.$ (2) bekezdése értelmében.
A napirendtárgya|ása során e|hangzottakat és a meghozott 4412017. (Iv.12.) sz. EMBI

határozatot a zárt ülésľől készült jegyzőkönyv tarta|mazza.
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Napirend I.1. pontja: Javaslat a 2016. évi gyermekfogászati alapellátásľól szĺíló beszámolĺó
elfogadására
(ír ás beĺ i előterj e sztés)
Előterj e s ztő : dr. Boj sza Kr is ztiną _ Humáns zol gáltatás i ügyosztályvezető

Zentai Oszkár
A napirend tfu gy a|ását megnyitj a' Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
ortĺl annak' hogy a kerĹileti gyeľmekek alapos gyermekfo gászati ellátást kapnak. Természetesen
támogatja a beszámoló elfogadásźú. Egy módosító indítvĺánya van, mivel hogyha alaposan
elolvassák a beszámolót, abból kiderül, hogy nagyon rossz szájhigiéniai állapotban van sok
gyeľmek Józsefuárosban. Még mindig nem elég alaposan ekerjedt a gyeľmekkori szájápolás
kultúrája. Ezért javasolja, hogy ahatározati javaslatot egészítsék ki még egy ponttal, amelyben
az Embeti Erőfonás Bizottság felkéľi a polgármesteľt a gyeľmek-száj|ĺgiénia fejlődését
elősegítő felvilágosító pľogram kidolgozására és benýjtásĺĺľa. Véleménye szerint feladafirk van
azza|kapcsolatban, hogy időben és kellően alaposan tanuljanak meg a gyermekek szájat ápolni.
Biztosan sok gyerek van, aki ezt megtanulja otthon, de a beszĺímoló alapján sokan nem. Fontos a
gyeľmekfogźszati ellátás, de látszik, hogy ez önmagában nem elég a}lhoz, hogy nagyságľendbeli
változásokat érjen el. Az onkoľmányzatnak kifejezetten nemes fe|ađata lehet, hogy egy
gyermek-szájhigiénés felvilágosító kampányt indítson. A júniusi képviselő-testületi iilésre kérjék
fel a polgármestert, hogy teľjessze elő, így szeptembeľtől már el is tudna indulni a kampány.
Szívesen tészt v esz a kido|gozásában, ho gyha igény v arl tá.

Zentai oszkáľ
Ez aĺlrryirajó ötlet, hogy saját maga is készíthetne egy ilyen előterjesztést. Megadja a szőt Santha
Pétemé Alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péterné
Józsefuáros b<ilcsődéiben, óvodáíban alapos munkát végeznek ez iigyben. Hogyha Képviselő ur
meglátogatja az ővođźkat, Iáthatja, hogy minden oItozo- és mosdóhelyiségben mindenkinek
fe|címkézett fogmosó pohara, fogkeféje van. Nyomatékosan felhívják a ťlgyelmet, hogy nem
csak ott, nem csak ęgyszer, hanem hĺíromszor mossanak fogat. Ugyanezt az e|Iźtást végzőkkel is
meg lehet beszélni, hogy eľľe különösen hívjak fel a figyelmet. Nem gondolja, hogy eľľe egy
külön programot kellene indítani. Inkább azok ťrgyelmét kell eľre felhívni, akik a gyeľmekekkel
foglalkoznak.

Zentai oszkár
Megadja aszőtdr. Rácz Ágnesnek.

dľ. Rácz Ágnes
A Gyermekfogászati Klinika képviseletében van jelen. Annyit szeretne hozzáteĺlnl, hogy az
óvodfüban, és a bölcsődékben foglalkoznak a kérdéssel, de az iskolakban nem' tehtń az iskolfüľa
nagyon is ráférne ez a ptogtarÍl. Amellett, hogy a szájhigiéniara ügyelni kell' a táp|á|kozáson is
váItonatni kellene. Sajnos sokszoľ |źItjak a rendelőben, hogy vźtrakozás közben csokit etetnek a
gyermekekkel, és édes italokkal itatjak őket. Sokszor alig tudják őket megvizsgélni, annyira tele
van a fogazatuk ételmaradékokkal. Az iskolákľa ráfér ez a pÍevenciós pľogľam. Bölcsődékben,
óvodákban jobban odafigyelnek a fogmosásra, oda is járnak ki szűrni, így ezttapasztalja.
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Zentai Oszkár
Megadja a szőt Sántha Pétemének.

Sántha Péterné
Kĺjszĺini a szakértő hozzászőIást. Meg fogiák beszélni a KLIK-kel, illetve a tankerĹilettel, hogy
mivel 8-tól 16 őráig tartő benntaľtózkodás van az iskolfüban, hogyan tudnák ezt ott
megvalósítani. Megjegyzi, hogy elsősoľban a felnőtteknél kellene felvilágosító tevékenységet
kifejteni' meľt Főorvos aSSZony említette, hogy a felnőttek ađják a gyerekeknek a csokit, és ők
azok, akik nem inspirá|ják a gyerekeket arra, hogy tiszta fogakkal menjenek a kezelésrc. De az
élet számos tert.iletén találkoznak ezzeI a pľoblémával, hogy a felnőtteknél kellene felvilágosító
tevékenységet kifejteni.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser Jĺózsef
Jónak tĄa a pľevenciót, de leginkább úgy gondolja, hogy olyan javaslatokat kellene tenni, mint
pl. tegyék kötelezővé, hogy a gyerekek az á|ta|tlnos iskolába is vigyenek magukkal fogkĺémet,
fogkefét. A KLIK-nek eú' propagálnia kellene. A másik, hogy a fogorvosok, akik a szűrést
végzik - itt nem akaĺja visszadobni a|abdát _, a szílrés előtt taľthatnanak egy fel óľás előadást
mindenkinek, hogy mit' hogyan kellene csinálni. Részt vett ilyen szűrésen, a fogorvos
megvizsgźtlja a gyerek fogát, ez kotelező, de csak ,,cetli javaslatoť' ad, miközben általános
tajékoztatást is adhatna a gyerekeknek. Ezt vé|eménye szerint jó lenne belevenni a megelőzési
programba. Kéri Komássy Képviselő urat, hogy ezeket is vegye bele.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt dr. Rácz Agnesnek.

dr. Rácz Ágnes
Amikor a szrĺľést csináljfü, külön a gyeľmekeknek, vagy ha ott van, akkor a sztilőknek is
felvilágosítást adnak. Amennyire idejiikből telit osfályoknak is szoktak felvilágosító előadást
tartari. Mulazsokon be tudjfü mutatni a fogmosást. Mindig beszélnek a táp|áIkozási szokĺások
megvá|toztatásának fontosságĺĺról is, tehát nem csak a szúrést végzik. A beszĺímolóban is kitértek
ana, hogy a sztilőket, és a gyeľmekeket felvilágosítják. A kezelésen, és a szrĺrésen kívĹil is
folyamatosan mondaniuk kell. Régóta részt vesz ebben az e||átásban, és tudja, hogy valóságos
kiizdelmet folytatnak ębbęn az igybeĺ.

Zentai oszkár
Megadj a a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Továbbľa is fenntaľtja, hogy hasznos lenne, hogyha az onkoľmtnyzat szájhigiénés felvilágosító
programot indítana a gyermekek szájhigiéntájanakjavítása érdekében, így módosítő indíNźnyát
is fenntartja. A szakember véleményét megfogadva elsosoľban az iskolákĺa érdemes fókuszálni.
Szokott jámi ajózsefuárosi bölcsődékbę, óvodákba, tudja, hogy ott mindenkinek van fogkefeje,
és rendszęręs a fogmosás. Esze źryában sem volt a józsefuiírosi pedagógiai intézményeket
hibáztatní ahelyzetért, csak arrakivźnta felhívni a figyelmet, hogy probléma van. Mindannyian
tudják, hogyha a gyerek 14 éves korára a fel fogsoľa kirohad, akkor maľ késő bźnat. Tehát
ferurtaľtja javas|atźtt, és hogyha a tĺibbség _ nem meglepő módon _ rigy döntene, hogy

1,6



Ieszavazza, akkor ki fogja dolgozni az e|őterjesztést. Erľe manapság már kiváló eszkozttn á||

ľendelkezésre, csak használni kell, és lehet' hogy egy kis pénzt. rá kell fordítani.

Zentai oszkár
A napirend vitájźlt |ezátja. Részéľől nem hozná be a l.ntározati javas|atba az új pľogramot.
Először aza|źlbbi módosító javaslatot teszi fel szavazásra:

Az Embeľi Erőfoľrás Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a gyermekek szájhigiéniai
fej ő dését el ő se gíto felvil ágosító pľo gľam kidol go zás ár a és benyúj tására.

Felelős: polgármester
Hataridő : 20|7 . juniusi képviselőtestületi ülés

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 4 ígen,5 nem, 3 tartőzkodás mellett a javaslatot ęlutasította'

4512017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (4 ieen. 5 nem szavazattal" 3 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforľás Bizottság úg,, dont, hogł nem .fogadja eĺ Komássy Ákos módosító
indín ány át a hąt ár o z ati j av as l at al ób b i kie gé s zít é s év e l kap c s o l atb an.,

2' felkéri a polgórmestert a gyeľmekek szójhigiéniai fejődését eĺősegítő felvilágosító program
kido l go z ás ár a é s b e nyĺlj tás ár a.

Felelős. polgármester
Hat ár i dő : 2 0 I 7. j únius i kepv i s eĺ ő -t e s túl eti ül é s

Zentai Oszkáľ
Szavazásrabocsátjaazerędetihatározati javaslatot:

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kaľ Gyeľmekfogászati és Fogszabźiyozási Klinika szakmai beszźtmo|őját a
20I 6. évi gyeľmekfogászati alapellátásról.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. április 12.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy aBizottság 12 igen,0 nem, 0 taľtózkodás mellett ahatározatot elfogadta.

4612017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (12 ĺgen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Semmelwęis Egyetem
Fogorvostudomĺínyi Kar Gyermekfogászati és Fogszabźl|yozási Klinika szakmai besztlmo|őját a
20 I 6. évi gyeľmekfo gźszati alapellátásľól.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2017. április 12.

Simon Györg,, távozásóval a Bizottság létszáma 1I főre változott.
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Napirend I.5. pontja: Javaslat az S.O.S. Krízis Alapítvány f016. évi beszámolójának
elfogadására
(írás beli előterj esztés)
Előterj e sztő : dr. B oj sza Kľisztina - Humóns zol gáItatás i ügyo s ztályvezető

Zentai Oszkáľ
A napirend vitźljatmegnyitja. Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Tĺĺmogatja a beszźmoló elfogadását, meggyőzőđése, hogy fontos munkát végeznek a nehéz
helyzetben lévő józsefuárosi családok megsegítésében. Emlékeztetni szeretné aBizottságot arra,
hogy mi a fennálló he|yzet, másrészt Van egy módosító javaslata. Az onkormányzat đontött
arľól, hogy saját intézménythoz létre Családok Atmęneti otthonaként, és ha jól tudja, akkoľ a
sztlnđék az, hogy 2018. januaÍ l-től üzemeljen. Ezzel ĺisszhangban iđén év végéig szőI a
szerződés az S.o.S. Kľízis Alapítvánnya|. An. is tudjfü,' hogy már megvan a kiszemelt helye,
ami ma még Koszorú utcai ovodaként mfüödik. Ugy |átja, hogy miközben tudjak a
költségvetési vitából, hogy a forľás az ź.Jtaltnos tartalék mélyén megvan rá, ugyanakkor nem
érzéke|i az előkészuleteket, ezért aztjavasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki azza|,
hogy az Embeľi Erőfoľrás Bizottság felkéri a polgármestert, hogy az onkormányzat á|ta|
létrehozandó Családok Atmeneti otthona előkészületeire vonatkozó előteľjesztést a2017. májusi
képviselő-testĹileti ülésľe terjessze elő. Jó, hogy megá||apítják, hogy a szo|gáItatás jelenleg jól
mfücjdik, de véleménye szerint kézenfekvő igény, hogy lássák, hogy jövő év elejétől saját
eszközeikkel ugyaneá, vagy akáľ többet is tudnak biztosítani.

Zentai oszkár
Yźllaszadásramegadja a szót dr. Mészar Erika A|jegyző asszonynak.

dľ. Mészáľ Eľĺka
A Tisztelt Bizottság természetesen hozhat ilyen döntést, de szeretné tźĄékońatni a Bizottságot,
hogy a tervezési szakaszon túl van a JGK Zrt, a Családok Atmeneti otthona tekintetében.
Jogszabźiyi kötelezettségiik, hogy május 31-ig a Képviselő-testĺilet meghozza végIeges dtintését
a Koszoľti utcai ovodabezźtrásźrő|, így a májusi képviselő.testületi ülésrę mind a Koszorú utcai
óvodával, mind pedig a Családok Átmeneti otthonával kapcsolatos előterjesztés késztil.

Zentai oszkár
Megadj a a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákosnak
Ugy gondolja, hogy teljes összhang van a két elhangzott á||áspont kĺjzĺitt. Attól, mert ellenzéki,
még nem mindig a konfliktust keresi, éppen ezért javasolta, hogy erősítsék meg ezt a folyamatot'
Emlékeztesse a Bizottság apo|Fźlrmestert ezzel ahatálrozalla| arra, hogy most már ideje annak,
hogy előteľjessze a Családok Atmeneti otthona |étrehozásátől szóló javaslatot. Hogyha éppen
előkészĹiletben van' akkor ez teljesen összhangban van a háttérben zajló munkźlva|, ezért kéri a
Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el a javaslatot.

Zentai Oszkár
Megadja a szot Kaiser Józsefnek.
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Kaiser Jĺizsef
Ha jól éľti, akkor most azt javasolja Képviselő úr, hogy kéťék fel a polgármesteľt, hogy
májusban terjessze elő, amit májusban elő kell terjesztenie? (Kozbeszótás.) o sem étti, de ez a
lényege. A|jegyzo asszony az e|óbb mondta el, hogy a májusi képviselő-testületi iilésre be lesz
hozva. Kéri Képviselő urat, hogy majd májusban verje az aszta|t, hogyha nem terjeszti elő, meľt
egyelőre ugy néz ki, hogy akkor fogja előterjeszteni. Teljesen ft)lösleges hozzátenni egy
toldalékot, csak azéľt, hogy szerepeljen.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Komássy Ákosnak.

Komássy Ákos
Azon kívül, hogy Képviselő ur utźija, mint ellenzéki képviselot, nem látja racíonalitását
állásfoglalásának. Nem szeretné utólag ütni a tamtamot. orul annak, hogy a htttérben zaj|ő
munka arra készül, hogy májusľa előterjesztés szülessen. A^, hogy a polgáľmester előterjeszti a
Családok Átmeneti otthonával kapcsolatos javaslatot, hivatalosan akkor fudja meg, amikor
megkapja a májusi meghívót, amikor már rég késő lesz al,lhoz, hogy ez tigyben közbenjáľjon.
Ezért iryy gondolja, hogy semmifele negatívum nincs abban, hogyha az Emberi Eľőfonás
Bizottság - ami egyébként a szakteľületért felel - emlékezteti a polgáľmestert mindenféle
konfľontáció nélkül aľra, hogy felkéri ajavaslat előterjesztésére.

Zentai oszkáľ
A vitát |ezárja. Szavazásra bocsáda az a|ábbi módosító javaslatot:

Az Embeľi Eľĺíforrás BízoÍtság úgy dönt' hogy felkéri a polgáľmestert, hogy az Onkormźnyzat
által létľehozandő Családok Atmeneti otthona előkészületeire vonatkoző elotenesztést a 2017.
májusi képviselő-testületi ülésre terj essze elő.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő : 20 I7 . máj usi képviselő-tęstülęti ülés

Zentaioszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 2 igen,8 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.

4712017. (IY.12.) sz. EMBI határozat (2 ieen.8 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgł dont, hog,l nem fogadja el Komóssy Ákos módosító
indínányát a határozati j avaslat al ábbi kie gé s zíté sével kapc solatb an :

2' fetkéri a polgármestert, hogl az onkormányzat áttat tétrehozandó Családok Átmeneti otthona
előkészületeire vonatkozó előterjesztést a 20I7. májusi képviselő-testületi ĺjlésre terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő : 2 0 I 7. máj usi képvis el ő-te stül eti ülé s

Zentai oszkár
Szavazźsrabocsátjaazeredetihattlrozati javaslatot:
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Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt' hogy elfogađja a S.o.S Kľízis Alapítvány Családok
Átmeneti otthona (székhely: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39., nyilvántaľtási szám: 01-
01-0006399)2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyibeszámolóját.

Felelős: polgármester
Ilatáridő: 2017. ápľilis 12.

Zentai oszkáľ
Megállapítja' hogy aBizottság 1 1 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta ahatározatot.

48/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (11 ieen,0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a S.o.S Kľízis Alapítvĺány Családok
Átmeneti otthona (székhely: 1047 Budapest, Peľényi Zsigmond u. 39., nyilvántaľtási szám: 01-
01-0006399) 2016. évi tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyibeszámolóját.

Felelős: polgármester
Határiđő 2017 . április 12.

Napirend I.9. pontja: Javaslat kábítószeľ-ellenes progľamok megvalĺísításával kapcsolatos
dti ntés ek meghozata|ár a
(írĺźsb eli eI őterj e sztés)
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya - önkormónyzati kepviselő

Zentai Oszkáľ
A napiľend ttttgyaLásátmegnyitja. Megadja aszőt Camaľa-Bercczki Feľenc Miklósnak.

Camaľa-Beľeczkĺ Ferenc Miklós
Öľiil az előterjesztésnek, és annak, hogy lesz ilyen nyári tábor. A k<i1tsége|<hez fiiznę néhány
megsegyzést. Mar többször volt hasonló rendezvényen, és mindig megkapta a fenyvisszaverős
karkötőket, és nyakpántokat, majd ezutźn soha többé nem hordta őket. Véleménye szerint ęzehe
az eszkozokľe nincs szĹikség. Tehát a fenyvisszavercs karpĺínt Józsefuarosi Kábítószerugyi
Egyezteto fórum felirattal, valamint a NECK ny1kpant hasonló feliľattal véleménye szerint
törĺilhető. Továbbá azingnyaku póló 5000 HUF+AFA ĺisszeggel tű|ző. Nagyon szívesen segít
kiváIasztani sima fehér pólókat 2000-3000 forintéľt, és erľe 1000 forintéľt tudnanak nyomni
feliratot, ezigy 76.200 forintra jönĺre ki.Úgy szétmo|ta, hogy így fennmaradna28I.305 forint,
amiből kérdezi a Tisztelt Bizottságot, illetve a Hivatalt, hogy még hlĺny gyereket lehetne elvinni
atáborba.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt az előteľjesztonek.

Dr. Feľencz oľso|ya
oszintén örĹil annak, hogy végre konstruktívan kezdenek egy ilyen programĺólbeszéIgetni. Arľa
hagyatkozott, hogy akik tavaly szerveztek hasonló tábort, ők jelezték, hogy a kaľpríntoknak nagy
sikeľe volt, a gyeľekek sokáig hordták, hasonlóan a fényvisszaveró mellényekhez, iskolĺán kíviil:
Gźlvay Zoltán, a Prevenciós Munkacsoport vezetője mélyebben ismeri ezeket a tételeket. El tudja
fogadni a módosítást, hogy csökkentsék ęń. a tételt, pl. a felére. Ezek egyébként jó minőségĹĺ
pólók, amit szerettek volna elkerĹilni, hogy olyan rossz minőségiĺ pólókat kapjanak a gyerekek,



amelyek egy-két mosás után tĺjnkľemennek. Tavaly is olyan pólókat kaptak, amiket ötvenszeľ is
ki lehetett mosni, és szívesen hoľdták, minőségi dolgot kaptak. Szegény gyerekekľől van szó,
akik szźtmára egy ilyen minĺĺségi póló adott esetben komoly ajándék' rlházati cikk.
(Kazbeszólĺźs.) Tobb gyereket nem tudnak elvinni, ugyanis a jelentkezés önkéntes, a táboľ pedig
ingyenes. A program azértvo|t tavaly nagy sikeľ, különösen a Testnevelési Egyetem és az MTK
közös spoľtnapjai, mert nagy érdeklődést váltottak ki. A gyeľekek bokszoltak, kihoztak
kajakgépeket a Mátyás térľe, amelyeken bemutatták nekik a mozdulatokat, száraz edzést
taľtottak, öľöm volt nézĺi. Végre valami motiválta oket arra' hogy ne csupán ĺildögéljenek a
Mátyás téren.

Zentai oszkáľ
Megadj a a szőt Gávay Zo|tźnnak.

Gávay Zo|tán
A póló nem a gyerekeknek lenne, hanem a kollégáknak, akik a Jőzsefvźrosi Kábítószerügyi
Egyeztető fórum tagsai' és a pľogľamokon fognak részt venni. Ezek a programok egymással
ĺisszefüggenek, de elkültiníthetőek. Egyrészt megielenne a JKEF az V. kerületi KEF
reĺdezvényén, amit szintén ťratalok részére szerveznek április 21-én, másrészt a Rendőmapon'
harmađtészt pedig a tyári táborban megrendezésre keľülő előadássorozatokon. Tava|y az
vetődcjtt fel, hogy jó lenne látni, hogy kik a szervezők' kik taľtoznak a csapathoz, ezért|enne egy
JKEF feliratú póló, ami megkülönbozteti őket a rendezvényeken. Ezért gondolták, hogy jó
minőségrí pólók legyenek, hogy ne csak egyszeľ tudják viselni. A beszeruéssel kapcsolatban a
Hivatalnak szigoru beszerzési szabźiyzata van, ezt rendszeręsęĺ tapaszta|jők. Ez a tekintetben
gatancia is, hogy megfelelő minőséget megfelelő rĺľon kapjanak. Természetesen, hogyha van
ilyen javaslat, akkor azt abeszerzést végzok örömmel veszik. Nincs eldöntve, hogy mit honnan
kívĺĺnnak venni. A kolléganő' aki összeěů|itotta a költségvetést, az intemetľől töltött le a
költségvetést a|átámasztandó számokat. Ezek váItozni szoktak a beszerzés folyamán, mert a
legolcsóbb nyer, tehát itt szokott lenni megtakaľítás. A karpant valóban siker általában minden
rendezvényük<in, egyébként mivel fényvisszaverős, így baleset mege|oző Szerepe van. Úgy
gondolja, hogy a nyakpántot le lehet hílzní, ezen nem múlik a dolog, ezért is kérték a részletes
költségvetést, hogy lássĺík az egyes tételeket. Ezeket nem egyszene fogjak kiosztani, hanem
folyamatosan viszik a rendeményekľe.

Zentai Oszkáľ
Megadja a szőt Dľ. Ferencz orsolyának.

Dr. Feľencz Oľsolya
Szó volt róla, hogy minden ľésztvevő kap jó minőségti pólót, đe ezt végül kivették, meľt tul nagy
tétel lett volna, felmosórongyot pedig nem szerettek volna adni. Igy maľadt csak a 20 db póló, de
ez csupĺín keretsziím. orĹilne egy olyan minőségi ajánlatnak, ami olcsóbb, és akkor t<ibb pénz
maľad meg' nem muszáj felhasználniuk a teljes keľetet. A nyakpĺínthoz ő sem ľagaszkodik, át
lehet csoportosítani másik tételre, pl. extra adag gyĺimcilcsre, vagy fogkefére. (KözbeszóIĺźs.)
Prevenciós, egészségvédő szempontból mindenki kaphatna ajandék fogkefet. 54.000 forintból
sok fogkefét tudnának vásaĺolni. Hogyha eÍTe van lehetőség, akkor tegyék eń..

Zentai Oszkár
Megadja aszőt dľ. Erőss Gábornak.
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dľ. Eľőss Gábor
Ha mźtr pólóľól van sző, akkor azon nę a gyerekek számźta sokat nem mondó felirat legyen,
hanem valami humoros, divatos, konkrét üzenet. Például a fogmosáshoz is kedvet lehet csinálni
egy jópofa gľafikával. Tehát ań az üzenetet horđozza, amit a gyerekeknek át akarnak adni.
Szövegesen például állhatna rajta, hogy a ,,Cucc nem szexi.,,, YäEY más formában kozvetíthetné
eń az üzenetet.

Zentai oszkár
Megadj a a szót Camara-B e r eczki Ferenc Miklósnak.

Camaľa-Bereczki Feľenc Miklós
onkéntes alapon tehát I20 gyerek jelentkezett, de nem gondolja' hogy nem jelentkezne még több
gyermek, hogyha még egyszeľ megkérdeznék az iskolfütól. Biztos benne, hogy nyári táborba
szívesen menne tĺjbb gyermek, fóleg azért, mert
megľendezésre, hanem a Mátyás téren.

Zentai oszkár
Megadja a szőt A|jegyző asszonynak.

most már nem aZ orczy téren keľül

dr. Mészár Eľika
Ez anyáritábor anyári napközis tábor keretein belül múködik, tehát aki a nyári napközis táborba
jelentkezett, az résń. vehet ezen a pľogľamon . Ezért nem kerĹil a gyerekeknek plusz költségbe, a
nyári napkĺlzis táboľt megfelelően finanszíľozza az onkoľmányzat. Természetesen annak nincs
akađá|ya, hogy nagyobb felĹileten, és ismételten meghiľdessék. Ahány gyerek jelentkęzik anyári
napközis táborból, ľészükĺe biĺosítani tudja a részvételt.

Zentai oszkár
Megadja aszőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser József
A Józsefuarosi Polgĺárőrség minden délutan 4-től 8-ig taľt foglalkozásokat a Dobozil8 nevű
spoľtudvaľon, ezek elég népszeľĺĺek' 10-20 gyerek jelenik meg. Náluk is lesz nyaľi táboľ, azon
gyeľekek részére, akik nem vesznek résztanapkĺizis táborban, de a kdrnyéken laknak. Szívesen
fe|ajtn|ja, hogy a JKEF renđezvényeivel egyĹitt mozognak ők is, hogy minél hatékonyabb legyen
a JKEF munkája, azért is, meľt alapítő szervezetként vesznek részt a JKEF-ben. Szríndékukban
áll, hogy a KeszĘnigyár nyáritźlboráva| is együtt fognak műktidni.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt Dr. Ferencz oľsolyĺínak.

Dr. Feľencz Orsolya
Köszöni dľ. Erőss Gábor felvetését. Úgy tudja elképzelni' hogy elöl legyen a rajz, és hátul a
sztiveg. A kĺeativitás mindig jól jĺin ahźzná|, ęzértkéri Képviselő urat, hogyha van ötletę, akkor
küldje meg Gávay Zo|tánnak, vagy Yźrczi Miklósnénak. A JKEF ülései egyébként nyilvánosak,
minden hónap utolsó csütĺjľtĺjkén taÍtják, ott is váĺnak mindenkit szeretettel. Javasolna egy
módosítást, ĺyakpánt helyett fogkefe, és ha még esetleg belefér, akkoľ egy kis tubus fogkĺém
szerepeljen a tételek közĺjtt. 54.000 foľintba I20 gyermek részére úgy számolja, hogy beleféľ. A
kaľpantot benne hagyná, mert az tényleg szęrették a gyerekek, a pólót megbeszélték. A tábor
nyitott, bĺárki jelentkezhet, aki szeretne rajta ľészt venni. Polgáľmester úr megmondta, hogy nem
pénz kérdése, hogy jól működjenek ezek a programok. Amennyiben nagyobb |eĺlne az
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érdeklődés, és meg kellene emelni a keľetet' akkor ezt módosítással meg fogják tudni tenni.
Kö szoni a P o lgárőrs ég fe|aj án|tsát.

Zentai oszkár
A napirend vitáját ĺezĄa. A módosítást az eloterjesztő befogađta. Szavazásra bocsátj a az a|ábbi
határ o zati j avas latot :

Az Embeľi Erófoľrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. a kerületi kábítószer-ellenes program és a józsefraľosi nyári napközis tábor keľetében
tartandó sportnap lebonyolítása érdekében a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató
Kĺire Alapítvánnyal megbízási szeruődés kerüljön megk<ĺtésre, melynek fedezete
100.000,- Ft + Afa összegben a 11301 kábítószer-ellenes progĺamok címen biaosított.

Felelős: polgármester
Hatátidó: 20|7 . ápn|is 12.

2. a Jőzsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztetó Fórum közbiztonsági munkacsopoľtja źital a
kerületi ĺyétri napközis tábor keretében szewezésre kerülő ,,Ng ĺézzlđik el!''
renđezvénysoľozat, a nyílt nap, a Budapest V. kerületi KábítószeľĹigyiEgyeztető Fórum
drogprevenciós rendezvényén tĺjrténő részvétel, valamint a Rendőrnap eszkozigénye
érdekében 748.729,- Ft-ot, vendéglátźlsra pedig 64.008'- Ft-ot + jáľulékait biĺosít,
melynek feđezete a 11301 kábítőszerellenes pľogramok címen biĺosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: 2017. április 12.

3. a kerĹileti nyful napk<izis tábor keretében szervezésre keriilő ,,Ne néznik el!''
ľendezvénysorozathoz kapcsolódóaÍL a szeryezők és együttmfüĺjdők étkezése érdekében
6I.573,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 11301 kábítószer-ellenes progľamok címen
biztosított.

Felelős : polgĺírmester
Határidő: 2017. ápriIis 12.

4. a 3. pontban foglalt étkęzés biztosítása érdekében felkéľi a polgármestert, hogy kĺjssĺjn
szer zó ďést a J őzsef v źtro s Kĺizĺj s sé geiért Nonpro fit Zrt. -v e|.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. május 31.

5. felkéľi a polgármesteľt a hatźtrozat 1. pontja szerinti szetzođés a|áírására.

Felelős: polgármester
Hattrídó 20|7 . április 28.

6. felkéri a jegyzőt a határozat 2. poĺtja szerinti programok lebonyolításźthoz szükséges
intézkędések mestételéľe.
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Felelos: jegyzo
Hatáľidő: 201'7 .július 26.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy a Bizottság 11 igen' 0 nem, 0 taľtóZkodás mellett ahattrozatot elfogadta.

4912017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (1.1 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dĺint, hogy

1. a kerületi kábítószeľ-ellenes program és a józsefuárosi nyari napközis tábor keretében
tartandő spoľtnap lebonyolítása érdekében a Magyar Testnevelési Egyetem Támogató
Köre Alapítvánnya| megbízási szerzőđés kerüljön megkötésre, melynek fedezete
100.000,- Ft + Afa összegben a 11301 kábítószer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgármester
Határiđő: 2017 . április 12.

2. a Jozsęfvźlrosi Kábítószerügyi Egyeztető Fóľum kozbiztonsági munkacsoportja á|ta| a
kerületi nytlti napktizis táboľ keretében szervezésľe keľülő ,,Ne ĺézziJk el!''
renđezvénysoľozat, a nyílt nap, aBudapest V. keriileti KźhítőszęrugyiEgyeztető Fórum
dľogprevenciós rendenényén tĺjľténő részvéte|, valamint a Rendőrnap eszkozigénye
érdekében 748'729,- Ft-ot, venđéglátásra pedig 64.008,- Ft-ot + járulékait biztosít,
melynek fedezete a 11301 kábítószer-ellenes pľogľamok címen biztosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 12.

3. a kerületi nyári napk<izis táboľ keretében szervezésre keľiilő ,,Ne nézzijk el!''
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a szęÍvezők és együttműkcidők étkezése érdekében
6I.573,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete a 11301 kélbítőszer-ellenes programok címen
biztosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 12.

4. a 3. pontban foglalt étkezés biztosítása érdekében felkéri a polgármesteľt, hogy kössön
szeruo dést a I őzsefv áro s Kö zĺj s s é geiért Nonprofi t Zrt. -v eI.

Felelćĺs : polgáľmester
Határido: 20|7 . május 3 1 .

5. felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti szerződés a|áfuźsáta.

Felelős: polgármester
Hatĺíľidő: 2017. április 28.

6. felkéľi a jegyzót a határozat 2. pontja szerinti programok lebonyolításźlhoz szükséges
intézkedések mestételéľe.
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Felelős: jegyző
Határidő: 2017 .július 26.

Napirend I.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keľület, Pľáter utca .

szám alattĺ |akás pá|yázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban, a foľgalmi érték
küliinbiizet összegének elengedésére
(ír ásbeli előterj e sztés)
Előterjesztő: Bozsik István Péter - vagyon4azdálkodósi igazgató ZART ULES

A napirend tárgĺalrátsazárt ůilés keretében ttirtént azNĺötv.46.$ (2) bekezdése éľtelmében.
A napiľendtárga|álsa soľán elhangzottakat és a meghozott 50-53/2017. (W.12.) sz. EMBI

határ ozatokat a zárt ü lés rő | készii lt j e gyz ő kii n yv tarta|mazza.

Napiľend I.12. pontja: Javaslat a20|7. évi,,Kiemelkedő Biilcsődei Munkáéľt'' szakmai
kitĺintetésre
(íľ ásbeli előterj esztés)
Előtefiesztő: Zentai oszkar - Emberi Erőforrás Bizottság elnoke ZART ULES

A napiren d tárgĺa|ása zárt ü|és keľetében tiiľtént azl'Iőtv.46.s (2) bekezdése éľtelmében.
A napiľen d tárga|ása soľán elhangzottakat és a meghozott 54ĺ2017. (IV.12.) sz. EMBI

határ ozatokat a zárt ĺi lés rő l készÍi lt j e gyző kłi n yv tarta|mazza.

il. Képviselő-testületĺelőteriesztések:

Zentai Oszkár
Külön táľ gy a|áv a van-e j avaslat? Megadj a a szőt Komás sy Áko snak.

Komássy Ákos
A II.4-es napiľendi pontot kéri külcjn targyalni.

Zentai Oszkár
Megadja aszőt dr. Erőss Gábornak.

dľ. Erőss Gáboľ
A II.1-es' illetve a II.8-as napirendi pontokat kéri külĺĺn targyalni.

Zentai oszkáľ
Megadj a a szőt Camaľa-B eľeczki Feľenc Mikló srrak.

Camara-Beľeczki Feľenc Miklós
A II.9-es napirendi pontot kéri külĺjn taľgyalni.

Zentai oszkár
További külĺjn tźtrgyaItĺsra nincs javaslat. A blokkban maľadt előterjesztések vitáját megnyitja,
majđ|ezárja.Szavazásrabocsá$aaza|źtbbihatátozati javaslatokat:

Napĺrend II.1. pontja: Javaslat kiiltségvetést éľintő diintések meghozata|áta
(írás beli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester
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A napiľend II.1. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napirend: II.2. pontja: Javaslat az ,,Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
tám o gatás ár a,, tár gy út pá|y ázat benyrij tás á ra
(írás b eli előterj e szté s)
Előterjesztő. dr. Kocsis Máté _ polgármester

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-tęstĺiletnek az e|oterjesńés meg!źlrgyalźsát.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 12.

Napiľend II.3. pontja: Javaslat házioľvosi szerződ'és megktitéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármesteľ

Az Embeľi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés meg!źlrgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017 . április 12.

Napĺľend II.4. pontja: Ktiznevelési intézmény átszervezésének véleményezése
(íľ ásb eli előterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Sántha Péterné _ alpolgármesteľ

A napiľend II.4. pontját kültin tárgyalásľa kikérték.

Napirend II.5. pontja: Javaslat az önkoľmányzati rendezvények egyenlő esélyű
hozzáf ér ésének bĺzto sításáľa
(írás b eli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _polgĺźrmester

Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Az Embeľi Eľőforrás Bizoltság javasolja a Képviselő-testiiletnęk az előteľjesztés megltngya|ását.

Felelős : polgiĺrmester
Hatráridő: 2017. ápľilis 12.

Napirend II.6. pontja: Javaslat köľzeti megbÍzotti iľoda kialakÍtásáľa, míĺktidtetéséľe
(írásbeli előteľj e szté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Embeľi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testtilętnek az előterjesńés megfárgyalását.

Felelős: polgármester
Hatar.idő: 2017. ápľilis 12.

!:
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. Napirend II.7. pontja: Javaslat a 2017. évre vonatkozőan igazgatási sziinet elrendelésérő|
l szól'ő 4lf0l7. (II.09.) tinkoľmányzati rendelet módosítására,, 

(í,ásbeti előterjesztés)
: ĺlőteľjesztő: dr. Kocsis Máté - potgármesteľ

] Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesńés meg!árgyalását.

;
i r.elelős: polgĺĺrmester

Határidő: 2011. április 12.

Napirend II.8. pontja: Veszélyes hulladék feldolgozására iľányulĺí, fokozott köľnyezeti és
egészségügyĺ kockázatot jelentő ipari tevékenység megszüntetése
(írásb el i előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Eľőss Góbor _ képviselő

A napiľend II.8. pontját kiiliin táľgyalásra kikérték.

Napirend II.9. pontja: Javaslat a Polgármesteľi Hivatal Szeľvezeti és Műktidési
Szabá|y zatának módo s ítására
(írósb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

A napiľend II.9. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napiľend II.10. pontja: Polgármesteri tájékoztatő a lejárt hatáľidejiĺ testületi határozatok
végľehajtásáról, az e|őző iilés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb
eseményekľő| és az iĺnkormányzatipénzeszkłiziik átmenetĺleg szabadrendelkezésű részének
pénzpiacĺ jellegű lektitéséľől
(ír ás b el i táj é koztató)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-tęstiiletnek az elĺíterjesztésmeglźlrgya|ásźlt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2017. ápľilis 12.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy a Bizottság 8 igen, 0 nem, 3 1artőzkodás mellett ahatźtrozatokat elfogadta.

Napirend: II.2. pontja: Javaslat az o,onko rmányzati feladatellátást szolgáló fejtesztések
tá m o ga tá s ár a,, tár gy űl p á.Jy ázat b enyú j tá s á ľa
(ír ásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Móté _ polgármester

55/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tĺjrtént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgya|ását.

f7



Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. április i2.

Napiľend II.3. pontja: Javaslat háziorvosi szeľződés megktitésére
(írósbeli előterj esztés)
Előterjesztő.. dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

56/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (8 igen.0 nem szavazattal' 3 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban toľtłćnt a szavazós)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az e\oterjesztés meg!árgyalását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 12.

Napirend II.5. pontja: Javaslat az tinkormányzati ľendezvények egyenlő esélyíÍ
hozzáfér ésének biztosítására
(írásb eli előteľj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

5712017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban történt a szavazás)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés megfárgyalźsát.

Felelős : polgiírmester
Határido : 2017 . źĺprilís 12.

Napirend II.6. pontja: Javaslat köľzeti megbízottĺ iroda kialakítására, míĺködtetéséľe
(ír ás b el i előterj eszté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

58/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (8 ieen. 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
Qematikai blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|oterjesáés megffugya|ását.

Felelős : polgríľmester
Határidő: f0I7. április 12.

Napiľend II.7. pontja: Javaslat a 2017. évre vonatkozőan igazgatási szünet elľendeléséről
szőlő 4 12017. (II.09.) tinko ľmányzati ren delet mó dos ít ásár a
(ír ás b eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

59/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal' 3 tartózkodás mellett)
Qematikai blokkban tĺjrtént a szavazós)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megftlrgya|źnát'
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Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20117. ápri|is 12.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Személyügyi lroda

Napĺrend II.10. pontja: Polgármesteľi tájékoztatő a lejárt határidejĺĺ testületi határozatok
végľehajtásáľĺil, az e|őző ĺilés ĺíta tett fontosabb intézkedésekrőI, a jelentősebb
eseményekľő| és az iinkormányzatipénzeszktiztik átmenetileg szabadrendelkezésiĺ ľészének
pénzpiaci jellegű Iekłitéséľől
(ír ás b e li t áj é ka ztat ó)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgármester

60/2017. (IV.12.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés meg!érgyalását.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2017. ápľilis 12.

Napiľend II.l. pontja: Javaslat ktiltségvetést éľintő dtintések meghozata|ára
(írásbeli előterj e s zté s)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Zentai Oszkár
A napirend vitź!źlt megnyitja. Megadja a szőt dr' Erőss Gábornak.

dľ. Erőss Gáboľ
Ha jól tudja, ebben szerepel a fapótlás. Érdeklődne, hogy az elmúlt hetekben milyen
lobbitevékenységet sikeriilt kifejtenie az onkoľmányzatnak azzalkapcsolatban, hogy a ben:ŕrlźľ;ő
a lehető legtĺibb fát kímélje meg, így minél kevesebb fapótlásra legyen szükség? A 30, 50, 80,
100 éves fákat nem is lehetne pótolni. Tehát milyen sikereket ért e| az onkoľmanyzat etéręn? Az
Orcry keľtet |ezźlrtźk, csak belesni tudnak, és azok a hatalmas betonmonstrumok, amik kinőttek a
földből' azok nagyon ijesztőek. Máľ beszéltek a hőszigethatásról, anit ez okozni fog, továbbá
felő, hogy az éplllő campus további fapusztulást fog előidézruhata|mas hőgyujtő ládźil<ként, tźlj-,
és kerĹiletidegen módon. Annak idején az haĺgzott el, hogy nincs hova ültetni a fźi<at.
(Közbeszólás.) Igen, volt ilyen. Fęlhívást tettkozzé abęruhtz;ő az onkoľmányzatĺal kĺizösen,
hogy a lakosság mondja meg, hogy hova telepítsenek fakat. Kérdése, hogy a pľobléma ezęntésze
megoldódoÍt-e? Az eIőterjesztésből úgy tíínik, hogy igen, de ezt eľősítsék meg. Amikor a
képviselő-testületi ülésen beszéltek a fapótlásról, akkor szó esett aľľól _ és meglepően nyitottnak
mutatkozott a Füvészkert igazgatója, Polgĺáľmester úr köľnyezetvédelmi tanácsadója _, hogy
tiĺmogatni fogiák javaslatźÍ, mely szerint minél idősebb, |0-20 éves flĺkkal pótoljak a kivágott
példányokat' nem csemetékkel. Ezęn a téren milyen eredményeket sikerült elérnie az
onkoľmány zatnak az utóbbi idő szakbaĺr?

Zentai Oszkáľ
Képviselő úr írásban fogvá|asń. kapni kérdéseiľe. Megadja aszőt A|jegyző asszonynak.
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dr. Mészár Eľika
Ez az előterjesztés a költségvetést éľintő dontésekľőI szől. A szakmai egység ennyi fa ültetését
kérte. Természetesen a kérdésekre fel fognak készĹilni, a holnapi képviselőtestületi tilésen
vá|aszt fognak adni.

Zentaioszkár
Megadja a szőt Kaiser Józsefnek.

Kaiser Jĺózsef
orül neki, hogy elindultak ezek a fapótlások, és indulnak folyamatosan. olvasható az
előterjesaésben, hogy 1000 db fat fognak eltiltetni, ami nehéz, meľt 664 tires fahely van
tönkökkel együtt, ez nyiIván azt jelenti, hogy ki kell alakítani kb. 300 fahelyet. Maximálisan
tźlmogatja ezt a kĺjltségvetési javaslatot. A tavalyi targyalások folyamán, főleg a képviselő-
testületi ülésen felvetődött polémia folyamán Polgármester úr megbina orlóci urat, mint
személyes tanácsadóját, hogy targyaljoĺ a fejlesztőkkel. A fejlesztők megígérték, hogy nem
vágnak ki több fát, ez azőta is így varl, sőt azon vannak, hogy minél több fát tiltessenek az orczy
keľtben. Nem arról van sző, hogy nincs hová ültetni a fákat, a kompenzációt nincs hová iiltetni.
ok legalább 50-70 millió foľint éľtékú fát ültettek el, és ültetik folyamatosan, de méghozztĄon
85 millió, meľt ennyi a kompenzźrciő. A fakivágás következményeként az orczy kertbe 85
millió, és a meglévő taľtalékokkal együtt kb. 100-115 millió forint értékú pénzraktározódik,
amit faültetésekĺe tudnak költeni. A megegyezés aľľől szólt, hogy azért ťĺzetik ki az 50 milliót
előre, hogy a Ludovika környékén kezdődjön a faültetés, ahol ki lettek vágva. Ez is jól működik.
Nem volt sző 10-20 éves fákľól,5-10 éves fakľól volt szó, azis e|ég nagy.A 10 éves famtlr
binonsággal áttiltethető, és jobban kifizethető. Egy 20 éves fa milliókba keľül, így kb. 85 fát
tudnának ültetni, de így nem tudniík teletiltetni a kerületet, miközben hogyha eltiltetik az 1.000
fát, akkor a|ombozat nagysága kb. 3-4 év után pótlódik a kerületben.

Zentai oszkáľ
A napirend vitźljátlezźnja. Szavazástabocsátja az alábbíhatźrozatí javaslatot:

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnęk az e|oter1esztés meglárgya|ását
és a határo zati javas|at elfogadását.

Felelős: polgĺĺrmester
Határidő: 2017. étprilis 12.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy aBizottság9 igen, 0 nem, 21.artőzkođás mellett ahatározatot elfogadta.

61/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (9 igen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őter1esztés megfátgya|ásźtt
és a határ ozati j av aslat el fo gadását.

Felelős: polgármesteĺ
Hatźridó: 20I] . tlpri|is 12.
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Napirend II.4. pontja: Ktiznevelési intézmény átszeľvezésének véleményezése
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté -polgármester

Sántha Péterné _ aĺpolgármester

Zentai Oszkáľ
Napirend vitájátmegnyitj a. Megadj a a szőt Komássy Akosnak.

Komássy Ákos
Ahogy ań.már korábban hallhatták az onkormáĺyzat több vezetőjétől is, valamilyen egészen
furcsa hadművelet zaj|ott egy daľabig _ nem tudja, hogy zajlik-e még _ a Magyaroľszági
ortodox Exarcháfus részéró|.Itt nem egy nagy oľtođox k<izösség képviseletéről van szó, hanem
arrő| az oĺtodox Exarchátusról, amelynek Magyarországon kb. 500 híve van. Abban egyetért
Polgármester úrra, hogy elfogadhatatlan az,hogy ez az onkormanyzat számára mindenki után
deľült ki, hogy egy ilyen kísérlet töľténik. Nem tudja, hogy a miniszter, és az egyhtlnezeto
kĺjzött milyen kommunikáció volt _ ha jól tudja, eľre hivatkoztak az egyhámezetók a szülői
értekezleten _' de...természetesen a Vajda Péter Iskola ortodox Exaľchátus által tĺjrténő
fenntartóváltásáról beszél. A göľ<ĺg katolikusok Deák-Difü-os igényét már nem is említi, meľt
eztvísszavonták. A kerület legjobb iskolája aYajđa, máľ többször beszéltek ľóla, t<jbbször tett

fel képviselői kérdést. Amennyiľe tudja, a mai napig nem fuđja senki az Exarchátuson kíviil,
hogy milyen koncepció mentén, milyen ťlnanszírozásba, milyen rendszerben szerctné
miĺködtetní azBxarchátus a Vajdát. Információi szerint két iskola üzęmeltetésével próbálkoztak
eddig, az egyiket egy év uttn bęzártfü, a másik pedig Keszthelyen mtiködik, és ktilönböző
rémtörténeteket hallott tőIa, de ezeket nem tudja megerősíteni. Teľmészetesen támogatja az
előterjesztést, és az a kérése, hogy ebben legyen egyiittmúködőbb a Klebelsberg, meľt itt nagyon
a sor végére került az onkoľmtnyzat atájékoztatásban.

Zentai oszkár
Megadja a szőt Alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Igen, a sor végére kerültek, és Polgármester úrľal az elso pillanattól kezđve ezt nagyon
nehezményezték, ennek egy-két fórumon hangot is adott. A részletekről annyit, és erről nem a
Tankerület tehet, hiszen ők is az utolsó pillanatban kapták meg' seÍlmi|yenkézzelfogható papír
nem volt a kezükben. A fejlemény' hogy megkérték az egyhźnat' hogy tegyen lźńogatást az
tnkoľmanyzatĺá|, múlt héten itt jáÍt a Magyaroľszági Exaľchátus grémiuma, a sztilői
munkakĺjzösség képviselője is jelen volt, aki e|hozta a szülők, és a pedagógusok egybehangzó
nem válaszát. Elmondtźk az egyhánnak, hogy senki nem tiímogatja az iskola egyházi źItvételét,

nem részletezték, hogy egy olyan iskolában, ahol talán egy gĺirĺlg gyerek tanul. Pľóbáltĺĺk őket
meggyózni aľľól, hogy másképpen inđuljanak el a kĺjvetkezőkben. A konklúziót levonva azt
mondtfü, hogy valószinu|eg egy új iskolát kell alapítaniuk, tehát egy működő iskola átvétele

nem tűnik jarhatő útnak. Megkéľték őket, hogy vonják vissza a megkeresést, hogy ne kelljen azt
a bonyolult és hosszada|mas adminisztrációs eljáľást megcsinálni, amit maga után von a
visszavonás elutasítása.

Zentai Oszkáľ
Megadja aszőt dľ. Eľőss Gábornak.
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dr. Erőss Gábor
Ez egy1k ilyen forumon ő is jelen volt, és nagyon pontosan fogalmazott képviselőtáľsa. Ő is
egyetért Polgármesteľ úrral, de a történet másik feléről itt a szakbizottságban érdemes
beszélniük. Nem véletlen, hogy egyhźĺzi kézbe adás felmeruI az iskolak esetében, ez nem a
klerikális ľeakció támadása, ahogy azt képviselőtársa sugallja, hanem azért varl, mert az
egyházakat az oktatás-ťlnanszírozás pozitív diszkriminációban részesíti, vagyis az áI|ami iskolak
kevesebb támogatást kapnak. Tehát egyes egyházakhihetik azt, és ez évtőI évľe megismétlőđhet,
peľsze most ebben az esetben ő is támogatja, és a sztilők akaratateljesen egyértelmű, ugyanakkoľ
aľról van sző,hogy van egy alapvető kiinduló helyzet. A Fidesz elvette az önkormźnyzatoktő| az
iskolĺíkat, először a fellrfiarttlst, majd a működtetést, ezért nem furcsa, hogy az utolsó a sorban az
onkormányzat, mert gyakoľlatilagmár csak a téglak vannak a tulajdonukban. Egyébként semmi
közük a keľületben műk<jdő iskolákhoz, továbbá a KLIK, mint fenntaľtó megbukott, rosszul
műkĺ'dik. Az, hogy egy-egy iskolai közĺisség ennek ellenére, hogy a KLIK nem biztositja a
megfelelő feltételeket, jól mfüödLk, az egy csoda. Csodálatos volt átélni, hogy a szülők kiálltak
az iskolai közösségfüért, és egy múködő iskoláért, hogy maradjon meg olyannak, arri|yeĺ.Ea"a
strukturális pľoblémát, hogy az állami iskolfüat alulfinanszirozzák, az egyhźzi iskolakat pedig
jobban ťĺnanszirozztlk, ezt évről évre fogiák látni visszatérni. Lehet, hogy jövőre lesz egy
egyhźz, amely kicsit ügyesebben po|itizti, időben kezd'hozzét,meggyozi a szülőket arľól, hogyha
átveszíkazintézményt, akkor jobban fog járni az iskola, |eszpénz a felújításra stb. Ekkor lesz
egy olyan dilemma, hogy a szĹĺlők megosztottak lesznek, SlYo-on múlhat, hogy átveszik, vagy
nem veszik át, tehát ezze| a problémával valamit kezdeni kell. Véleménye szerint
törvénymódosítást kellene kezdeményeznifü, hogy az önkormányzatok vegyék vissza
fenntartásukba az iskolfüat. Az is paradox, hogy az egyházi iskolákban van szabad
tankönywá|asńźs, arrlit a Fidesz az á||ami iskolákban megtiltott. Ez is egy érv' amit egy kicsit
iigyesebben polítizá|ő egyház a szülők felé jövőľe kcizvetíteni fog.

Zentai Oszkár
Nagyon sok ponton nem éľt egyet Képviselő úrral, hogyha gondolja, akkoľ kezdeményezzęn aZ
ot szággýlésnél tĺirvénymódo sítást. Megadj a a szőt Kai ser Józsefnek.

Kaiser Jĺózsef
OszĘa Elnök uľ véleményét, de van ráciő abban, amit Képviselő ur mondott. Ha valamely
egyhaz szemet vet egy iskolára, akkoľ az a do|ga, hogy tanítson ott egy-két évig, mutassa meg'
hogy kicsoda, és hogyha ezek után úgy gondolják, hogy egyhazi fenntartását szeretnék _ és az
onkormanyzat is be|eegyezik -, akkor nyilvĺánvalóan támogatnák. Elolvasta a rendęlętet, a-tól h-
ig vannak számozva a bekezdések, és a h) pont valóban a 

',vagyonkezęlésben lévő ingatlan-
tulajdonos ĺinkoľmányzat, tehź./- tényleg az utolsók a sorban az önkormttnyzatok, őket kell
utoljaľa megkérdezni. Ennek fordítva kellene töľténnie. Elsősorban a szülőket kell megkérdezi,
meľt ők a legérdekeltebbek a gyerekeik ügyében, másodsorban az onkormányzatot, és utána, ha
ez a szźndék pozitív, akkor a Tankerület hozhat ilyen dĺintést. Az nagyon saľkos kijelentés' hogy
az onkormźrnyzatnaknincs kĺjze az iskolákhoz. Láthatják, hogy Polgáľmester ur milyen munkát
végzett azért,hogy az iskolď<nak visszaadja azt areményt, hogy nem kerülnek egy olyan cgyház
birtokába, amelyet nem is ismeľnek, és idegen a közép-európai vallási ręndszeľtő|. Azhazugság,
hogy nem mfüödik a KLIK' és nem műkĺjdnek az isko|źk, ezek mfütjdnek. Nyilvan voltak
átalakítások, sok źńa|akítás jar problémákkal, de úgy nézki, hogy megkiizdöttek vele. Tegnapi
hír, hogy 57 milliard forint van a tankerületęk számláią vagyis nincs adósságuk, plusz pénztik
van. Kéľi Képviselő urat a demagógiát és eń. a marxi-lenini gondolkodásmódot eltávolítani.
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Zentai oszkár
Megadja aszőt Sántha Péteľnének.

Sántha Péterné
Figyelmezteti dr. Erőss Gáboľ Képviselő urat, hogy az e|m,űIt években rengeteget költött
Józsefuáros az oktatási intézményeire, közĺittljrk az iskoláira, és ezt folýatják is. Nem engedték el
az iskolák kezét, és ezért a pedagógusok, és a szülői kĺizösségek egyaráĺt kinyilvĺánították
k<iszönetüket írásban, szóban. A Képviseló tn źita| mondott állítások többsége fals.

Zentai oszkár
Megadja a szőtKomássy Ákosnak.

Komássy Ákosnak
A Vajda Péteľ Iskolával kapcsolatban hozzźúeszi, hogy érti, ő is stratégiai hibának tĄa az
iskolák államosítását, de majd ha jövő tavasszal |evá|tjĺĺk a Kormáný' akkor lęsz miről
beszélniük. Visszatéľve a konkrét he|yzetre, teszik, nem tetszik, szerinte a Klebelsberg ebben
paľtner, és az is kell legyen, meľthogy ő a fenntartőja az iskolráknak. Az onkormányzat pedig a
kertilet gazdźtjaként igyekszik arra odafigyelni, hogy a legjobban műkĺidjenek az iskolák. Azért
azt étđemes látni - úgy is mondja, mint vajdás szülő, aki ćĺtéIte ezt az egészhelyzetet a Vajdában
az e|mtilt néhány hétben, és megkoszoni, ha a tankerĹilet vęzetői erről tájékoúatják -, hogy itt
azért volt egy indokolatlan intézméĺyvezętói hecckampány is ebben a ttjrténetben. Nem tudja,
minek köszonheto ez, de gyakoľlatilag Szontágh ígazgatő távozása utźn az onkoľmányzat źita|
otthagyott Vajda igazgatőĺő végigkampányo|ta az iskolát azzal, hogy mennyire jók az
Exarchátus képviselői, mennyire jó lesz, és mennyivel tcĺbb pénzük lesz, stb.' természetesen
anélkül, hogy ennek báľmifele szakmai mega|apozottsága lett volna. Ma már, hogy a teljes
tantestület és a teljes szĹilői közĺisség szembefordu|t ezzę| az ałrlbíciőval, ľevideáLőđott az
álláspont, fudomása szerint. De azt fontosnak taÍtja |átni - meľt ennek a kihasznźůása is
megtörtént valamilyen szinten, a hangulat előkészítésében -' hogy azért nincs minden rendben,
még az onkormányzat legjobb iskolájával sem. Tehát sziímos probléma, számos hiány van a
Yajdát, meg bizonyźra az ĺisszes többi iskolájźń i||etően is az onkoľmányzatnak. Tudja, hogy az
onkormányzat sok pénzt és sok figyelmet fordít most is az iskolákĺa, midőn mar nem
fenntaľtója, megismétli, a rendszerczęru kÍitikát elmondta, de azt most tegyék felre.
Meggyóződése' hogy azon kívül, hogy javítani kell a kommunikációt a Klebelsberg Tankerület
és az onkormányzat kozott - meg lehet, hogy ebbe a minisztériumot is célszeľű bekapcsolni,
mert úgy látszik, még a Klebelsberg Tankerület vezetését is sikerĺilt itt valakinek megkerĹilnie -,

el kell gondolkodni azon, hogy mi |esz a - véleménye szerint - minden hatáskörén tulmenő és
abból kihágó intézményvezetőve| ennek a cirkusznak a lezźlrulta után. Megk<iszöni, ha erľől a
KlebelsbeľgmajdtéĄékoztatjaazÖnkorminyzatot.

Zentai oszkár
YáIaszadásra megadja a szőt az előteľjesńónek.

Sántha Péteľné
A szülői kĺiztisség vezetőjének, aki közölte, hogy az igazgatőno nemleges vźiaszźĺ is hozza, ő,azt
mondta, hogy egy kicsit hosszan taľtott eń a dontést meghoznia az lgazgató Asszonynak. Ugy
gondolja' nem egyértelműen a Klebelsberg és a szôban forgó intézményvezetőnek a kapcsolata
nem jó, ez szemé|yfiiggo is. Hiszen két, hasonló helyzetben lévő intézményvezetó egészen
másképpen reagá|talę ezt a megkeresést. Az egyik azonnaltźtjékoztatott mindenkit, a másik saját
maga próbált meg kommunikálni, mondhatná azt is, hogy saját szemszögéből kommunikálni
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mind a sztilőkkel, mind a pedagógusokkal. Hasonló gondolatokat forgat a fejében, mint az előtte
szóló képviselő.

Zentai Oszkár
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Egytésń. szép !átni, hogy ennyire egyetért képviselőtársa és Alpolgármester Asszony. o rontana
ezen az ürmepi hangulaton azza|, hogy o nem igazán érti, és meg is kérđezi Komássy Akos
képviselőtársát, jól érti-e, hogy aľra hívja fel a KLIK-et, hogy szankcioná|ja az iskola
igazgatőjźń'

Zentai oszkár
Yźiaszadásra megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Amennyiben dr. Erőss Gábor képviselő másnap ezt szeretné ,,1enyilatkozni'' valamelyik
sajtóoľgánumnak, hogy az időkilzi vttlrasztási kampányában legyen újabb muníció, akkor a
válasz: nęm.

Dr. Eľőss Gáboľ
(kazbeszóIás)

Komássy Ákos
o mindösszesen csak az źń|agná| egy picit az igyet jobban ismęrőként hívta fel arÍa a figyelmet,
hogy meggyozođése szerint - ha téved és megcáfolják, akkor tuđomásul veszi -, iÍt az
intézméĺyvezető sajźń hatáskörén, jogkĺirén, mindenféle mozgásterén túlment és abból kilépett.
Az onkormtnyzat már nem iĺtézményfenntartó, ezértnem hatásköre ebben állást fogtalni. De
varl' intézményfenntaľtó, a Klebelsberg Intézményfenntaľtó Központ Tankertileti lgazgatősága,
vagy Belső-Pesti Tankerülete, és ő pusztán aláhtlna az ezze| kapcsolatos tapaszta|atźú, ameIy
ezek szerint akkor ĺisszecseng Alpolgĺĺľmester Asszony tapasztalatźwal. Nem fog a minisztérium
intézméĺyénęk semmit előími, meg utasításba adni, esze ágábarl sincs.

Zentai Oszkár
A vitát |ezźnja,hatěrozathozatal kĺivetkezik. Szavazásra bocsátja az alábbihatáĺozatijavaslatot:

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megfźlrgyalásat.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 2017. ápri|is I2.

Zentai Oszkáľ
Megállapítja, hogy egybehangző 1l ĺgenrlel a Bizottságaz a|ábbihatározatot elfogadta:

6212017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (11 igen. 0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés meglárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2017. ápri|is 12.
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Vómos Andrea távozásával a Bizottság létszáma I0 főre csokkent.

Napirend II.8. pontja: Veszélyes hulladék feldolgozására irányu|ó' fokozott kiirnyezeti és
egészségiigyi kockázatot jelentő ipari tevékenység megszüntetése
(ír ós b eli előterj e szté s)
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor - képviselő

Zentai Oszkár
A napirendet megnyitja,megadjaaszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dr. Erőss Gábor
Előszĺjr is örül, hogy egy előteľjesztése napiľendľe keľtilt. Továbbá ľeméli' hogy a Képviselő-
testület ülésén konszenzus lesz ebbęn, hisz a Fővárosi Csatomźzási Művek hivatalos adatai
a|apjźtn is elmondható, hogy a Tisztviselőtelepen az egészségte és a kĺimyezetre káľos
környezetszenrtyezés töľtént. Tájékoztatásul közli képviselőtáľsaival, hogy az előterjesztés a
helyi civilek, a ToE javaslata a|apján kiegészĹilt, ő ugyanis egy picit óvatosabban foga|mazta
meg először, a ToE pedig aztkértę, hogy azorrnali hatállyal lépjen életbe. Jegyzó Asszonnyal,
illetve A|jegyző Asszonnyal tĺjľtént konzultáció a|apján úgy tűnik, hogy ezjogilag lehetséges. A
veszélyes hulladék bęszáIlitását is tiltanák, illetőleg ennek megszüntetését is magtlban foglalná a
javaslat, ezekkel egészült ki. Megkérdezi, hogy a cseľe előterjesztés hozzźférhetó-e már a
képviselők számára. A váIasz szerint még a|á kell íľnia, de akkoľ most szóban ismeľtette.
Egyébként úgy tudja, hogy ez a civil egyesület képviselőtársainak is megküldte ugyanezeket a
javaslatokat, tehźú ő nem tett mást, mint a saját előterjesáését a tisztviselőtelepiek javaslata
a|apjźn pontosította, kiegészitette, vagy ha úgy tetszik, szigoľította azért, hogy ha lehet, akkor
azolĺmalihatźl||yal sztĺnjön megezaszennyezési kockrŁat. Kéľi aBizottsćlgtagjait, hogy minden
más szempontot felretéve a Tiszťviselőtelep és a köľnyék lakosságának egészségét szem előtt
tartva támogassfü az előterjesztést, a bizottsági és a képviselő-testületi tilésen is.

Zentai oszkáľ
Megadja aszőt dr. Mészar Erika a|jegyzonek.

Dľ. Mészár Eľika
Azért arľa fel szeľetné hívni a figyelmet - és az előterjesztés is ezt tarta|mazza -, hogy a jĺivőre
nézve hoz a Képviselő-testiilet d<jntést. Amit egyrészt mźr a rcrÉsz is valahol szabá|yoz, de
teľmészetesen 2006. óta, sűrĺin lakott teľiileteken ilyen jellegű tevékenységet nem lehet végezni.
A szóban forgó cég2000. előtti engedélyekkelrendelkezik,tehźń a 2006-os JOKESZ előtt kapta
meg az engedélyeket. A Képviselő-testtiletnek affa van hatásköľe, hogy kimondja: a jövőben
ilyen tevékenység ne legyen, és minden egyes rendeletnél, amit ezt követően alkotni fog az
Önkormányzat - gondol itt tetepütésképi, új JOKÉSZ -, ezt a döntést vegye ťrgyelembe a
Polgĺĺrmester Ur. Hogy a jelenleg mfüödő céggel mit lehet tenni, az máĺ egy másik kérdés. Azt
nem mondhatja ki a Képviselő-testtilet, hogy ne tovább, mert nincs rá hatáskĺjre, nem ó az
engedélyező hatóság. Ráadásul itt kłĺľtéľítési kérdések is felmeľülnek, úgy gondolja, azt a részét
a hatósági vonalon tudják csak kezelni. A jövőre nézve tud hozni olyan döntést a TestĹilet, hogy
ne legyen több ilyen, veszélyes hulladékot feldolgozó üzem a kerületben. Valójában eľről szól
dr. Erőss Gábor képviselő módosított hatźnozati javaslata, valamint a jelenlegi is.

Zentai oszkáľ
Megadja a szőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.
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Dr. Eľőss Gábor
Igen, a hatáskcjrük ebben az érte|embęn viszonylag szűk, ugyanakkot eZ egy elég eľős
állásfoglalás lenne a kerület részérőI, hogy a jövőben ezt nem szeľetné. Másrészt pedig adott
esetben hozhatnak majd ez alapján olyan rendeletet pl., hogy a Bláthyba a kamionoknak
behajtani tilos. Most ezt csak egy példának hońa fel, hogy ha nem is pont ez, de ilyen típusú
ľendeletek alkotása jelen előterjesztés a|apján talfur nrajd lehetséges lesz, és akkoľ erurek a
veszélyes hulladék-feldolgozó üzemnek a pľoblémája is megoldhatő az onkoľmanyzat áItaI.

Zentai Oszkár
YáIaszadásra megadja a szőt dr. Mészár Erika aljegyzőnek.

Dr. Mészár Erika
Kimondottaĺaveszélyes hulladék feldolgozźsára irányuló ipari tevékenységľől vansző.Tehát
ilyen jellegű tevékenységet a jövőben, a hatźrozatí javas|at értelmében - erről szőI az
eltĺterjesztés - nem szeretne a Képviselő-testület. A busz meg egyéb nem érthető bele, az BKK és
más torténet. Itt a lényeg a veszélyes hulladék feldolgozástra irźnyuló ipaľi tevékenység.
Rendben, hogy veszélyes a busz is, meľt kibocsát valamit, de nem ipaĺi tevékenység során.

Zentai Oszkáľ
Megadj a a szőt Kaiseľ József képviselőnek.

Kaiseľ Jĺĺzsef
Háľom-négy éjszaka volt kint, amikor a gázok keletkeztek, ő maga hívta ki háromszor a
Kataszftófavédelmet és kétszer a Csatomźnási Mtĺveket. Sőt, mi tĺibb, egyszerre sikeľĹilt
kihozatnia a Csatornázási Múvek és a Katasńrőfavédelem mozgő laborjźt, hogy ugyanabból a
mintából vegyék az anyagot, mert korábbi vizsgálatok eltéľést mutattak. Igy kerĹilt kimutatásra
ęz az etilén-oxid származék, amely a szźmlítźlstechnikai alaplapok tisztításához és a nemesfem
kinyeréséhez szĹikséges anyag. Azt gondolja, amit dr. Mészár Erika aljegyzó elmondott, azigen
fontos. Nagyon kellene szigoľítani és srĺríteni a hatósági vizsgálatokat, mind az ĺjnkormźlnyzati
hatóságit, amennyiben van rá hatáskör, mind akatasztrofavédelmit. o maga tobb ízben is kéľte,
és volt bent a gyárban a Kataszttófavédelemmel, ahol bemutatták a zártrendszeru tisztítő
működését, az egész technológiát. Mégis aztke||ętt mondania neki, hogy ha lehet éręzni a Rezső
téren ezt a szagot, akkor a technológiźlban hiba van, amelyet fel kell tárni mindenaľon. Erľe kéri a
Hivatalt is, o maga is ezen fog dolgozni, amellett, hogy dľ. Erőss Gábor képviselő
előterjesĺéséről a Képviselő-testület fog dĺinteni, a Bizottság csupán megvitatja. De
mindenképpen szeretné kérni a Jegyzo Asszoný is, meg az egész Hivatalt, hogy jĺírjanak el
valamilyen szinten, merthogy ó maga több éjszakát töltött a helyszínen, és nem szeretné,ha ez
így folytatódna.

Zentai oszkár
Megadja aszőt dr. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gábor
Egyrésń. megköszĺini Kaiser József képviselőtársának, ahogy másoknak is, akik érezték ezt a
nagyon eros szagot, és az illetékesekhez fordultak. Valóban, etilén-oxidról is szó volt, BTEX
vegyiiletcsoportról, ami szintén súlyosan mérgezÍĺ, rákkeltő, aCsatomźzási Művek ađatai a|apjźn
tizenkétezerszeres koncentrációban volt' mielőtt kimosták volna a csatornát, alifás
szénhidrogének ,,csak,, tizeĺ.lháromszoros koncentrációban, azaz valőban elég súlyos he|yzet á||t
elő. Ennek nyilván van egy hatósági oldala, tehát lehet, hogy az onkormányzattő| fiiggetlenül is
megoldódikezaz ügy, egyľészt mivel ő btintető feljelentést is tett kömyezetkárosítás és egyéb
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bűncselekmények ügyében. Másrészt pedig az illetékes hatóság, amely egyszer már engedélyt
adott, az eĺgedé|yt meg is vonhada, ha kiderül, hogy a korábban észlelt szenĺlyezések után maĺ
előírt kĺjtelezettségeinek nem tett eleget adott esetben ez a cég. Sok szálon fut a cselekmény, a
lényeg az,hogy az onkormźnyzat is egyértelmúvé tegye - amennyire hatásköre engeđi -,hogy az
ilyesmit nem szeretné a jovőben.

Zentai Oszkár
A vitát |ezárja,határozathozatal következ1k. Szavazásra bocsátja az a|ábbihatározatijavaslatot:

Az Embeľi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztésmeg!źtgya|źsźtt.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017' április l2.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 9 igen, 0 nem, 0 tartőZkodźs szavazattal a Bizottság az alábbi hatźlrozatot
elfogadta:

63/2017. (IV.12.) sz. EMBI határozat (9 ieen' 0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés megtaľgyalását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2017. április 12.

Napiľend II.9. pontja: Javaslat a Polgáľmesteľi
Szab á.Jy zatának módos ításáľa
(írásbeli eIőterj esztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgórmester

Hivatal Szervezeti és Műktidési

Zentai oszkár
A vitát megnyitja, megadja aszőt Camara-Bereczki Ferenc Miklós bizottsági tagnak.

Camara-Beľeczki Ferenc Miklĺós
Tudja, hogy. nem az e|őteqesnés témájahoz kapcsolódik, đe ha mĺĺr sZMsZ, szeretné
megkérdezni, 1hogy mikoľ lesz lehetőség a Képviselő-testiilet sZMsZ-ét módosítani,
megelozendo azokat a ,,kegy-gyakorló'' funkciókat, melyekkel a Polgráľmesteľ Úľ él akkoľ,
amikor a képviselők a kétszer két percen túl is szót kérnek. Ha lehet, azt szeretnéjavasolni, hogy
a korábbi tigymenethez térjenek vissza, amikor 3 perces hozzásző|źlsokkal lehetett élni a
képviselőknek.

Zentai oszkáľ
Válaszadásra megadja a szőt dr. Mészár Erika aljegyzónek.

Dr. Mészár Eľika
A Képviselő-testĹilet sZMsZ-ét báľmikor be lehet teľjeszteni a Képviselő-testĹilet elé.
Amerrnyiben ilyen igény felmeľĹil, kéľi - az eddigi szokásoknak megfelelően - írásban je|ezni az
e|őterjesztői szándékot, és akkor a szokott rendnek megfelelően iftjára indítják. Jelen
előterjesztés targyát képező SZM\Z valóban aHivata|é' és nem a Képviselő-testületé.
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Zentai Oszkár
Mivel további kéľdés, hozzászőIás nincs, a vitát leztlrja. Szavazásta bocsátja az a|ábbi határozati
javaslatot:

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés megtárgyalását.

Felelős : pol gĺĺrmester
Hataridő: 2017. április l2.

Zentai Oszkár
Megállapítja, hogy 8 igen, 0 nem, 2 tartőzkođás szavazattaI a Bizottság az alábbi határozatot
elfogadta:

6412017. (IV.l2.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen' 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megftngyalźsźlt.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2017. źryriLis 12.

Zentai Oszkár
A napirendek elfogýak, aBizottság Ĺilését 10 óra 53 perckor bezźltja.

Z^ /,r C,-/-7
/ //>---
"Zentai oszkár

aBizottság elnoke

K. m. f.

a Bizottság tagja

A jegyzőkönyv az Mĺjtv-ben foglalt ľendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Eľőforrás
Bizottság 2017. április 12-i tilésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja.

&-1,,-
Bodnáľ Gabriella

Szervezési és Képviselői Iroda

Szervezési és Képviselői Iroda ngyintézője
4

/ t/l-
Pálka Dóra
Szeľvezési és Képviselői Iroda ngyintézője

B}
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BudapestFőváros
YIII. keľüIď

PÁlyÁzĺ.ľrFpluÍvÁs

Jo gi szeméIyiséggel ľendelke
ző társadalmÍ és civil szelTe.
zetet a|apítványot valamint

nűvészek tĺĺmogatása

"Civí|páůyázat,,
Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáľosĺ önkormányzat pá[yőuatot ír ki tevékenysĘüket
Józsefváľosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező társadalmi és civil szeľvezetet a|apítl,ár
nyok, valamint Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel ľendelkeeő művészek ľészéľe

1. PáIyĺázat célja:

A pányázat cé|ja az egeszségiiryi prevenció, egészséges életnod segítése; szociális tevékenység loľi-
tatív tevékeĺrység (hánĺírryos hel1zetííek segítése); ryermetióléti szolgáltatások és ellátrásot közreve-
lés; kultuľátis tevékenység köanĺĺvelőđési tevékenység; m{ĺvészeti tevékenység; sporĹ ifiusági ĺiryek;
esélyeryenlőségre való törekvést segítő tevékenység támogatĺásą kĺiliinös tekintettęl az időselĺkel kap-
csolatos programokra és a ľoma fe|zárkőúatást cćlzó kezdeményezesekre.

f. Páiyázattzľtalma:

ż Pśůyźrat nyújtható be az 1, pontban {Pá|yálat célja) megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos
pľogľamot tervet események megvalósítĺísáľa.

} Áz elszámolható költségek típusai:
a) programszervezési (pľogľamok kôItségei is: pl. étkeztetés), renđezľényszerĺĺezésl. táboľszer-

vezésĹ vetsenyszeľvezési ktikséget ide értve a sporfuenđezvénnyel összefiiggö bírói és or.
vosi äryeleti däat

b) utĺzási költség" sállásköltség résľételi dii;
c) esz,közbes 7*lrzés, eszköďelúj ítás;
d) rendszeres testedzési" sportolási feltételek bixosításą
e) kiadványot elelcronikus és íľott szakmď sąitóanyag e|őái|itÁsa;
f) a máshova benyujtandó pályáati önrész;
g) kĺĺdnszli tevékenységgel összefiiggö költségek;
h) mükódéssel jáľó költséget
i) épĺĺlet-felújítással jáxó költségek.

3. Pátyĺízók köľének meghatározásaz

Je|enpáÄyávatikiínís keretébenpáĺyáatotnýjthafuak bę az alábbi feltételeketteljesítök:

Budapest Fövráros VIII. keľületben bejelentett lakóhellyel rendelkezö művészeti tevékenységet
fol}'tató magrínszemély vary
az eryesiilési jogról' a köďlasanú jogállásról, valamint a civil szervezetek míĺkÔdéséről és támoga-
tásáról szó|ô 20||. évi CL)O(V. törvény batá|ya a|á tartozn jogi személyiséggel rendelkezö tiáľsa-
dalmi szervezet sztivetség ftivéve apárto\ a munkaadói és munkavállalói érđek-képviselďi szer-
Ye7ttet, a biztosító eryesĺileteQ, a Polgári Töľvénykönyvröl szóló 2013. évi V. tiirvény elapján Iét-
rejött jogí szeméýiséggel bíró ďapítvány, eryesĺilet (íđe nem éľtve a kiizalapítváný), amennyiben
tevékenységĺtketkizárő|ag vagy elsősorban a VIII. keriileti lakosság érdekében végzik vary be.
jegĺzett szelĺüelyfü a VtrI. kerület közigazgatÁsi területén van vagy bejegzstt országos varyregi-
onáIis szeľvezetiik a VItr. kertilet igazgatási terĺiletén sznrvezsti erységgel rendelked<.



6.

a.

b.
c,
d.

Támogatás jellege:

A üíĺnogatasra rendelkezésrę álIó kerętösszęg 5 millió Ft. APálrytző á|ta|megpźiyázhatő ma-
ximum összeg atámogatÁsra renđęlkęzésre álló kęrętösszęg.Pá|yázo vissza nem térítendő tá.
mogatásban részestil. Magźmsrnmélyek esetén az eĺnyeĺt tamogatás a hatályos TB és SZJA
törvényten meghatĺĺrozottjárulékokkal és adóval csökkęntve keńil kifizetésre.

Taľtďmĺ, foľmai követelmények:

Érvényesen pźt\yázĺli a felhívásban megielött hatĺáĺidóben, a páiyźraĺ felhívráshoz csatolt pá-

|yáaatí adat|ap és nyilatkozat kitöltésévęl és az arľa jogosult általi a|áirásá.ľa|. lehet. A pályá-
zathozręszletes költségtervet kell benyujtani. Az adatlaphoz az adat|apon vagy apáL|yá]Łatífęl-

hívásban megjelölt dokumentumoka! igazolásokat, nyilatkozatokat _ amennyiben az apályä-
zó esetében értelmezhető - hianytalanul bę kell csatolní. Hiánypótlĺásra klzÁró|zg apźiyźuatok
benyujüására nyitva álló hataridőn belül van lehetőség. A nem megfelelő módon vary nern

megfelelő szerue7śtlszemély által benyijtott páiyázati kérelmek éľvénytelenek.

Koľ|átozĺísok:

az elnyeľt összeg nem használható fel a 2. pontban Qźnyázat tartalma) felsorolt célok elérésén

kívĺil mas jellegíĺ kiađásolaa;
eg pźty ázÁ je|en pá|y ázata egĺ päůy ázatot adhat be;
nem ľészesiilhet támogatĺásb aĺ az apáÄyáző, akinek köztatozása áll fenn;
atuđomásszerzź,stő| szamított két éven be|iil nem részesülhet Úámogatásbanazaki:
o a támogakásľa benyújtott páIyáati dokumentrációjában ĺényeges körü|ĺnényről, tényről va-

lótlan vary hamis adatot szolgáltatott vary
o a támogzĺ:tźĺý, a tĺámogatási szeľzödésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően

hasznrílta fel, vagy
r Budapest Józsefváľosi onkormányzatal kötött támogaüási szęľződéśben viállalt kötelezett-

ségét nem, vary nem határidőre teljesítette;

aľnennyíben a pźtyáző az lnkormĺányzat korábbi páIyázatz alapjĺín trámogatásban ĺé-
szesĹĺlt és az elszámolási k<itelezettség határiđeje lejárt, újabb pá|yázatot akkor nyrijt-
hat be, ha elszámol ásźń azÖnkormanyzat elfogadta'
az orú<ormźnyzat kötęlező feladatát megállapďás alapjźn ät,lái|a|ô szerzódéses paľher nem
nyujtbat be pá|yővatot amegáLlapodrás tĺárrya szerinti feladat ellátására;

Eryéb feltételek:

Amennyiben a tłmogatłás állami támogaúásnak minösiil, a jelen páttyáati felhívrís alapjĺán

nýjtott úámogatĺás csekély összegli támogatásnak minösül, amelyet |azźrő|agazEurópai Unió
műkĆidésérőt szn|ő sznĺzśdés 107. és 108. cilĺkének a csekély összegü trímogatásolaa való al-
kalmazásáľól szó|ó,2073, december I&-i 1407ĺ20I3/EU bizottsági rendelęt WL 352,2013.
12.24. |,o) (a továbbiakbn |407D0|3/EU bizotsági rendelet) szúáJyai alapján lehet nyújta-
ni. Az 7407If0I3ĺEU bizottsági rendelęt 2. cikk (2) bekezdése szerinti, ery és ugłanazon vál-
latkoaás Észsre a folyó pénzügyi évben, valamint az azt mege|őzś kétpét|zígi év sonín az
l40?ĺ2o|3ĺEU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatĺísok bruttó ĺámo.
gatźstarta|ma tagállamonként nem haladha{a meg a 200'000 euľonĄ közuti kereskede|mi

ĺíľufuvaľozast ellenszolgĺíltatás fojébon vógző vállalkozások esetében a 100.000 erľónak meg-

felelő forintösszeget' firyelembe véve az I407l2073tEU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és

(9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben veü ĺĺIlami támoga-
tásolĺka| kapcsolatos e[iárásról és a regionrílis tłámogatási téľképről sző|ő 3712011'. (]JI,22.)

Korm. ľendelęt 35. $-a alapján kell eljárni.]

Fuzió és felvásárlás esetén valamennyi, a konábbi vállalkozásolĺnak nýjtott csekély összegű

trámogatást firyelembe kell venni annak meghatározrłsa érdekében, hory báľmely' akáĺ azűj,
akär a megszerzendö váIlalkoaásnak nyújtandó új, csekély összegü támogatás megIraladja-e a

vonatkozó fetső határt. A fűzíót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély ösz-
szegíí támogatás ezt követően is jogszerű maľad.

Ha egr vállalkozás két vary több külön vállalkoásra vátl.ikszét, a szętváIást megelőzően nyúj-
tott csekély összegü támogatást az ereÁeti|eg a támogatásban részostilő vállalkoásnak kell be-

fudni, amely elvben azonos azła| a vállalkozással, amely a csekély összegü támogaüíssal tá.
mogatott tevékenységeket äwá|La|ta.

7.



Ha erre nincs lęhetőség, a csekély összegiĺ támogatást saját tókéjiik _ a szś-wä|ás tényleges
idöpontjában éľvényes _ ktinyv szęrinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalko.
zások kÔzitt.

Az 1407ĺf0I3lEU bizottsági rendeĺet alapján nyujtott osekély összegíĺ támogatás az Európai
Unió műk<idéséľőt szoló szerződés 107. és l08. cilĺJ<ének az á,Jta|ános gazdasági érdękű szol-
Eáútztźlst nyújtó váIlalkozások szÁmára nýjtott csekéIy összegíí úámogatásokra való alkalma.
zź!sáÍő| szs|ó,20|2. ápľilis 25-i 360ĺ2oL2ĺEv bizottsági rendeletnek (rľ- L II4.,20|2.4,26.,
8. o) megfelelően nyrijtott csekély összegú támogatással a 360/207fĺE|J bizottsági rendelet-
ben meghatározott fęlső határig hďmozľrató. Az l407/f073lBU bizottsági ľendelet szeľinti
csekély összegli tĺámogatás más csekéIy összegü támogatrásolĺról szotó ľęndeleteknek megfele-
lően nyijtott osekély Ôsszegíĺ támogaüíssal az I40.Iľf0|3|E|J bizottsźęi rendelet 3. cikaének
(2) bekezdésében meghatáľozott felsö hatfuighalmozható.

A csekéIy összegű tiĺmogatás nem hďmoz.ható azonos költségek vonatkozásában
vary azonos kockázaffinanszírozÁsi céIú intéz,kďés vonatkozásában nyújtott áIlami támoga-
tássa| ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoporfinentességi ľendeletben vary a Bi-
zotÍság által elfogadott haźroatbaĺ a:E ewes esetek meglratározott köľüIményeiľe vonaÍkozó-
an rögzftett maxímális intenzĺtĺást vary összeget'

A üáĺnogatottnak az |407|20t3/EU bizottsĺági rendelet 5. cilĺkének (l) bekezdése firyelembe-
vételével _ az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítrására alkalnas módon -
nyilatkozĺlia kell a részéľe a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőzó két pénzĺiĐ'i
évben nyijtott csekély összegil támogatások támogatástartalnáÍól.

A úńmogatott- az I o7lflI3IEU bimttsźLgi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a
támogatást nem haszrrálha(iaaz 1407ĺf013/EU bizottsági rendelet l. cikkének (1) bekezdésé.
ben meghatározott kivételek szerínti céIotľą továbbá _ az l40?l2013/EU bizottstĘí rendelet
3. cilĺk (2) bekezdésének megfelelően - kiizutĺ kereskęđęlmi árufilvaľozás ellenszolgáltatás fe-
jében töľténö végzśse céljábóI teherszrĺtlító jánnĺl vásárlására'

Kizárt ágazatolďtevékenységek:
a) a104D000ĺEK tanácsi ręndelet hatá|yaa|äurtoző,a halászatí és atvakultúra ágazatbante-
vékenységet végzň v ä||a|kozásoknak nyújtoü tĺmogatrás;
b) amezńgazÄasági tennékek elsödĺeges termelésével fogtalkozó vállďkozísok támogaÍźs4
c) a mezögazdasĘi termékek feldolgozásával és forga|maásávat foglalkozó vállalkozások
támogatásą amennyiben :

ca) a táĺnogatás összege az elsödleges termelöktől beszerznttvaĐ| az éríntett vállalkoások ál-
tal foľgalmazott ilyen termékek áľa vary mennýsége atapján kerül ľögzítéľe, vary
cb) aüĺmogatłĺs azelsőďeges tennelöknekvaló teljes vagyĺésdeges továbbadásától ftĺeg;
d) hannadik orságolĺůa vary tagállaĺnokba írányuló exporttal lcapcsolatos tevékenységek tá-
mogaüásą n€Y€zetcen az exportÁ|t mennyiségeldrez; éÍtékesítési |láIózat kialakĺűsához és
miiködtďésehez vary exporttevékenységgel összeftiggésben felmeľtilö eryéb foýó kiadások.
hoz köanetlenĺil kapcsolóđó uámogatlís;
e) az impoľt áruk helyetr belffildi áru haszná|aĺíhoz köttitt trímogatłás;

Đ a közutÍ kereskedelni árufuvarozáĺ ellenszolgáltatís fejóben végzö vállalkozńsok szómóro
nyújtott trámogatrás teherszíllítójárművek megvásárlásfua [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben ery váIlalkozís a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az
l407D013lEU bizottsági ĺendelet alkalmaásáĺlak hatáýa a|á tartozÁ ágazatokban eryaľánt
végez tevékenységet az l407lf0|3ĺEv bimtrsági rendelet szabĺlyait csupán ez utóbbi ágazata
vary tevékenységre tekintettel nyujtott támogatásokľa kell alkalmazni _ feltéve, hogy a támo-
gatást nyujtó megfelelő eszköztikĺ<el biztosí$a - úgrmint a tevékenységek szétválasztźsavagt
a költségek megktilönböztetése -, hogy a ľendelet hatá|ya a|6|klzárt ágazatokbaĺvégzstttevé-
kenységek nem reszesÍĺ|nek az |407ĺ2073ĺEU bizrlttságt ręnde|et szprinti csekély összegű tá-
mogatásban.

A úámogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítéIést követő t 0 évig meg kell óľimi, és a támoga.
tást nyujtó ilyen irányu felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutafui.



8. Előnyben ľészesül aPáÄyáző:

A pá|yáz'atok elbíľálása sonán etőnyben ĺészesiil az a Pá|yáző, aki áIlami, önkormányzatí tá-
mogatásban nęm részesĺil, nincs szporrzori szcrződésę és az önkormányzza feladatolĺüoz kap-
csolódó tevékenységet folytat, il|efue az aPáiyáző, aki a pálryáuatí célokban megfogalmazott
feladatokhoz önĺészt is biztosít.

9. Informáciĺó kéľhető:

Rókusfatvy-Bodor Geľgely (Polglíľmesteľi Hivatal Humánszolgáltatasi ÜryoszŁály Humán-
kapcsolati lroda) Bp., VIII. Baross u.63-67.III. emelet 323 sznba' tęlefon: 459-2130' e-mail:
bodoľg@joxefraros.hu. ťIgrféEogaĺIási ľend: Hétfő: 13.30-i8.00 órą Szęrda: 8.15-16.30
órą Péntek 8.15-1 1.30 óra

t0. A páÄyázat benyr'ijúĺsának módja' hiánypótlás:

A te|ies páůyázłrti đokumentációt magYar nyelven, egy eredeti pétdanyban kęll a követkęző
címľe és formában szeméýesen kelĺ eljuttafui:

Budapest Fővríros VItr. keriilet Józsefĺ'áĺosi Polgármesteń Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baross
u. 63..67. fszt. Hétfr: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szerđa: 8.15-16.30, CsÜtöľtök: 8.15.
16.00, Péntek 8.15-13.30. A boľítékon fel kell ttinteftrí: 

''Cĺvil 
pályázat'

Á személyes beadás legkésőbbi ĺdőpontja: 20t7. ápľilĺs 28. 13.00 óľa.

A projekt adatlapja sem formájában' sem tartalmában nęm változÍatható. A csatolandó mellék-
Ieteket szeméýesen papíralapon kell lezráĺt borÍtékban benyujtani.

Hiányprötlász kizźrő|ag a pźllyázatok benyujtására nyitva álló hatĺrĺdőn beliil van lehetöség,
azaz 2017. április 28.ĺán 13.00.ig.

11. Infoľmációk az éľtékelésńl' értesítésľől' szeľződáskötésľől' elszĺĺmolásľól:

A beérkezö pílyálzatokĺý|väntartźsá| formai értékelését a Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal
Humĺínsmlgáttatási ÜryosztáIy Humránkapcsolati kođája végzi. Apáiyázatok.ĺl a kiíľó teg-
később 2017. május 28-ig dönt a formai és taľtalmi szempontok firyelembevételével. A dön.
tés ellen fellebbezésÍ lehetőség nĺncs. A kiíró a döntésľől a dtintést kiĺvetó 10 napon beliil ér-
tesíti a pátyáznt.

A kiíró trĺrnogatási szeruődést köt apáůyázati összegben részesiiló pá|yázćftkĄ amelyben sza-
bá|yozÁsra keriil a támogatás felhasaálĺísának és elszámolásának rendje. Ennek haüíridőľe
tČirténő aláírt visszalĺnildése a tłämogaüás áfutalásĺának a feltételę.

A kiíró a támogatások utalását követöen a józsefuárosi honlapon űłurułiszseflEłgsůĐ _ a ha-
tálps jogszabályok szeľint - kÍĺz.zéteszi a támogatottak jegzékét aze|nyerttámogaüísi össze-
gekkel együtt

12. A projekt męvalósítĺísa:

A projekt megva|ósítrásáĺlak kęzdó napja: a pá|yáatt kiínłs napją vęsô haüárideje:2017. de.
cember 31.

A p€nziigyi elszáĺnolás végsö haĺírideje: 2018. február 15.

A pľojekt saiát felelőssĘre a tIámogatĺłsÍ szerződés megk6tése előtt a kiírás dĺíÚumátról el-
kezdhető.

A Budapest Fővíĺos VItr. keriilęt Józsefufuosi onkormán1zatának. A Józsefuáľosban milködő ön-
sz-ęĺvęzśdő közösséget továbbá mĺlvészek és sportolók pátyáati támogatásfuól'' szóló 7|20|6.
(Itr.03.) Ćinkormányzati rendelete a pa|yáffiri felhívás melĺékletét képezi.

Apá|yávat kiírója a projekt megvalĺĺsulásaa|att, helyszíni ellenőruést taľthat' mely során a
projekthez kapcsolódĺó dokumentumolĺat is e|Ienőľízheti.

Budapest 20|7. áqnl'is 13.

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Budatrlest Főváros
VIII. kerület

Józsefuárosi önkornánvzat

PÁĺyÁzeľrFELIÚvÁs
Jogi személyÍséggel ľendelke-
ző társada|mi és sport szerve-
zetet alapítványot valamint

spoľtolók ŕÁrnogatása

. ''SpoÉ 
píIyázzt,'

Budapest Főváros YIIL keriilet Józsefvárosĺ Önkormányzat páůyáuatot íľ H tevékenysĘĺiket
Józsefvárosban kifejŕő jogĺ személyiséggel ľendelkező 15'5ąflą|mĺ és sport szer.vezetelĺ' ďapítvá.
nyot valamint Józsefuáľosban áI|andó bejelentett lakcímmel rende|kező ĺgazolt sportotók ľészô
ľe

1. Pálylńzat célja:

Apáůyázatcetją hory azonkormányzatsegítse a sportolni váryó józsefrrárosiakat széIesítse
a színvonalas spoľt programok kínáIatłt, taĺtalmas szabadidő-eltöttest kínłáljon az érdeklődők
szánfua, firyelmet fordíNaazesé|yeglenlőségre való ttirekvést segítö tevékenysegelĺre.

2. Prílyázattaľtalma:

tos programoĺ(' tervel(, események megvalósításáľa.

a) progľamszervezesi (programok költségei is: pL étkeztetés), ľendezvényszervezśsi, tź.
borszervezési, versenyszeľvezési költségek, ide éľtve a sportenđezvénnyel ŕisszefiiggő bĹ
rói és orvosi ĺiryeleti diiag
b) utaz,ási költség száll{sköltseg Íészvételi dii;
c) es*ozksznrzss, eszközf,elrijítás;
d) rendszeres testedzesi, sport'olási feltét€lek biztosításą
e) kiadvrínyot elektoníkus és írott szalonai sajtóanyag elóáĺlítása;
f) a mĺáshova benyújtandó pályázati önrész;
g) közhaszni tevékenységgel összeftiggö köItséget
h) működéssel jánó költséget
i) épület-felújítássat jáó költségek.

3. PĺńIyrázók körének męhaúározásaz

Je|enpáűyőrati kiíľás keretében páIyázatot nyujthafuak be az alábbi feltételeket te|jesítők:

o Budapest Fövłíros VItr. keľületben bejelentett lakóhelýel rendelkezö sportoló nevében az
a srľlrvęzr;t, ahol a sportoló igazolt veľsenyzö; vary

. aiz eryesĺilési jogról, a ktizhasarú jogłíIlásró| valamint a civil szeľvezetek milködéséről és
tłámogatásráról srp|ő20||. évi CLXXV. tłĺrvény hatźÄyaa|átartozőjogi szeméýiségge|
rendelkező táľsada|mi szsĺlezs\ sziĺvetség (kivéve apár:tot,a munkaadói és munkaváIlalói
éľdek-képvíse|eti szavezete| a bizt.osftó eryesüĺetĄ a Polýi TörvénykönywőI szoló
20|3. évi V. töľvényalapján lérejött' jogi szeméýiséggel bíľó alapíwány, eryesiilet (ide
nem éľfve a közalapítványt), amennyiben tevékenységiiket kizárólag vary elsősorban a
VItr. kerĺiletí lakosság éľdekében végzik vagry beje5lzett székhelyük a Mtr. keiiilet köz.
igazgatźsi terĺiletén vanvagyľ bejegĺzettorságos vagĺ regionális szeľvezetiik a VIII. keľü-
let igaagatlási terĹiletén szsweznti erységgel ĺendelkezik.

o a SpoľfuóI szóló 2004. évi I. töľvény 15. $ (t) bękezdésében meghatáĺozoü spoltszeľvezet.



4. Támogatás jellege:

: A támogatásra rendelkezésre á[ló keretösszeg l mitlió Ft. Á Pályázó áiltal megpźÄyáuható mu
ximum összeg a tráĺnogaĹ,ásra ľendelkezésre álló keretösszeg. APáiyáző vissza nęm téľítendő

tlámogaüásban részesĺil.

5. Tartalmĺ,formaikövetelmények:

Érvényesen pátyázĺri a felhívásban megjetöIt hatáľiđőben, apźiyázan felhívashoz csatoft pźůyánatl

adattap és ný|arkozatkitöltésévet és az arĺa jogosult általi aláíľrásával lehęt. A pźůyátaúrczrészfe-

tes köitségteľvet kell benyujtani. Az adatlaphoz az adatlapon vary apá|yźvati felhívĺásban megie-

lölt dolĺumęntumoka! igazolásoka! nyílatkozatokat _ amennyiben az a páůyánő esętében éľtel-

mezľrető _ hiránytatanul be kell csatolni. Hiĺánypótlásra kizźtćńagapálłyázatok benyújtásĺáľa nyitva

átló hatáĺidőn belül van lehetőség. A nem megfetelö módon vary nem megfelelő szerve-

zetl szeméIy áttal benyujto tt pźiyázati kérelmek érvénytelenek.

ó. Koľlátoaĺsok:

. az elnyert összeg nęm haszĺlálható fel a 2. pontban @á|yánat taľtalrna) felsorolt cęlok el-

éľésén kíviĺl más jellegü kiadásokľą
. es,l páiyź,z'o je|en pá|yázata egy páiyánatot adhat be, kivéve art az ęsęte\ ha a srswezBt

Budapest Főváros VItr' kęľületben bejelentett lakóhelýel ľendelkezĄ a szsrłezľ;Íĺlé| iga.
zolt vlrsenyzö sportoló nevébęn ad,be pá|yázatoĹ ebben az esetben spoľtolónként adható

be ery-erypányáz'aĺ
. nem részesĺilhet támogatísban az apźůyźaő, akinek köztaľtozása äilfenn;
o a tudomás szsznstő|számított két éven beliil nęm ľészesülhet támogatásban az aki:

a) a tráĺnogatásra benyújtott pátyávati dolcumentĺáciőjźhan lényeges ktirülményről, tényľől

valótlan vary hamis adatot szolgáltatott, vary
b) a támogatast a tĺĺmogatási szerződésben megjetiilt céltól ręszben vary egeszben eltérő-

en használta fe|,vag
c) Budapest Józsefvárosí Önkormrán1zattal kötött támogaúási szerződésben vállalt kötele-

zettségét nem, vary nem határidőre teljesítette.
. alnennyibenapéiyázó az Önkormányzat konábbi pélyänata alapjĺán táľrogatásban

részesiilt és az elszámolási kötelezettség hatáÍideje lejáľt, újabb płályázatot alí<or

nyújthat be, ha elszarnolĺísát azÖnkormáĺyzat elfogadta
. az Önkormĺínyzat kötelęző fe|adďźt. megállapodás alapj'án átvállaló szerződéses paľtn€r

nem nyújthat bepá|yázatota megállapod.ás tárrya szerinti feladatellát'ásáľa

7. Egyéb feltételek:

Ameruryiben a tlámogatás állami t,ĺáĺnogatásnak minősĺil, a jelen páůyánti felhívás ďapján

nyujtott üámogatás osekély összegű tłámogatásnak minósiil, amelyet kjzśrő|agaz Europai Unió
mĺĺkodeseItl szoló szerződés 107. és 108. cik*ének a csekély összegü támogaÍásokra való ď-
kalĺnaásáľól stÁ|6,20L3. decembeľ lB-i |407l2073lEU bizofisági ręndęIet (Iil- L 352'20|3.
12.24. 1.o) (a továbbiakbn 7407l20|3/BU bizotbági rendeleQ wbáůyaí alapjĺán lehet nyujta-

ni. Az l407t2013lEu bizottsági renđelet 2. cilĺk (2) bekezdése szerinti" ery és ugyanamnváL.
lalkozás részśte a folyo pénzĺiryi évben, valamint az aú fre5eliőző két pénzĺiry' év során az

t4o7Do13IEU bizclttsáL9iľendelet alapján odaítétt csekély összegťĺ támogatások bľuľtó támo-

gatásüaľtalma tagállamonként nem haladhasame1a 200.000 eurónĄ közuti keľeskede|ĺni

árufuvaĺozast elĺenszotgáIatás fejében végző váIlalkozások esetében a 100.000 emónak meg-

felető forintösszegeq figlelembe véve az |407D0i.3ĺEv bízottsági rendelet 3. cikkének (8) és

(9) bekezdését Ís. [Az átlłá|tásnä|az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami tłámoga-

tásokkal kapcsolatos eljánásľól és a ľegionrílis támogatrási térképľól smlrő 37ľf011. (m.2f.)
Koĺm. ľendelet 35. $-a alapján kell eljárni.]

Fuzió és felvásárlrás esetén valamenný, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegiĺ

támogatást firyelembe kell venni annak meghatáľozása éľdekében, hory bármely, akáĺ azt$,

akár a megszeľzendő vállalkozźsĺak nyujtandó új, csekély összegii támogatás meghaladja.e a

vonatkoá felső határt. AfűAőtvagy felvrásárlást megelőzóen jogszerrien odďtélt csekély ösz-

szsgül támo gatéls ęź kövętően is jogszeľĺi marad.



Ha egy vá||a|kozźlskétvagy több ktilön válla|kozÁsraválik szét a szétválrást megelőzően nyij.
tott csekély összegĺĺ üímogaŁást az eľedetileg a támogatásban ĺészesĺilő vállďkoásnak kell be-
fudni, aĺnely elvben azonos azzz| a vállalkoássa|, amely a csekély összegü támogatással tĺ-
mogatott tevékenységeket áBlá'||a\ta- IIa eľrę nincs lehetőség a csekély összegĺi tánogatást sa.
ját tőkéjük _ a szstllá|ás tényleges idóponfában érvényes _ könyv szerinti értéke alapján ará-
nyosan el kell osztani az új vállalkozísok között.

Az 1407ĺ20I3/EU bizottsági rendelet alapjan nyujtott csekély összegli támogaúĺs az Euľópai
Unió működéséľől szoló szrrzsdés 107. és 108. cikkének az általanos gazÄaságí éľdękĺi szo[-
gálJtztást nyujtó vállalkozísok sz.ámtłta nyujtott csekéIy összegli támogatrásokra való alka|ma-
zásźLrő| sző|ő,2012. április 25-i 360l20|2ĺEv bizottsági renđeletrek (Itr- L l|4.,2072.4.26.,
8. o.) megfelelóen nyújtott csekély összegíĺ üłĺnogatással a360/2012lEU bizottságí renđęlet-
ben megbatározott felső hatáľig halmoziató. 

^z 
l407ĺ20|3/EU bizottsági rendelet szerinti

csekély összegĺi trímogatás más csekély összegri tĺámogatrásokĺól szoló rcnđeleteknek megfele.
lően.nyrijtott csekély összegti tĺímogat.ással az |40,I|20|3{EU bizsfisági rendelď 3. cikkének

Q) bekezÄésében meglratĺározott felsö hatáĺig halmoz,ható.

A csekély összegü támogatás nem halmozľlató azonos támogatható költségek vonatkozísában
vagy azonos kockrázatfinanszírozálsi célú intézkedés vonatkozásában ny1jtott állami úámoga-

' tással, ha a trámogatások ha|nozása tullépí bármely csopoľünentességi ĺenđeletben vary a BĹ
zattsägáltal elfogadott hatfuozatbm aľzewes esetek meghatároznít ktiriilményeire vonatkozó.
an rögzített maxímális intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az |407ĺf0l3/EU bizottsági renđelet 5. cilĺĺ<ének (1) bekezdése firyelembe.
vételével _ az otĺ- megýatározott' feltételek teljesítésének megállapítására alkďmas módon -
nyílatkoznia kell a ľészere a támogatĺs odaítélésének évében és az aúmege|őzń két pénzüryi
évben ny lijtott csekély összegű támogatások üámogatástartalmaľól.

A t.ámogatott- az 1407I20|3/EU bizottsági ręndelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a
tĺámogatłást nęm haszĺtáIhatja az I407ĺ2013ĺEv bízottsági rendelet 1. cil,tÍ<ének (1) bekezdésé-
beĺr meghatrározott kivételek szeľinti celokľą továbbá _ az |407l20l3/EU bizottsági ĺęndelet
3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - ki'zuti kereskedęlrni árufuvaľozás ellenszolgáltafis fe.
jében tiĺrténő végrese céljából teherszállító járm'i vásfulására.

lśizáÍtágazatoVtevékenységek:
a) a |04|2000/EK tanácsi ľendelęt hatálya a|átaĺtozlćl, aha|ászati és akvakultúrs ágazatbmte-
vékenységet vé gzb vźi|a|kozásoknak nytljtott úírnogatás;
b) amezÄgaz-dasáęj temrékęk elsódleges tennelésével fogla|kozo vállalkozások tźmogúÁso;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
tĺámogatĺása" amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsőđleges tennelőktől besznruettvag| az érintett vállalkozások ál-
tal forgalľnazott ilyen termékek ára vary mennýsége alapján kerĺi| röpítésre, vary
cb) a támogatás az elsödleges termelőknek való teljes vary részleges tovĺábbadĺásatól fiigg;
d) harmadík országokba vary tagállamokba inányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek tłí-
mogatásą nevezetesen az exportźit mennyiségekhez; értékesítési bá|őzat kialakíĺásĺához es
mĺiködtetéséhez vagl exporttevékenységgel összefiiggésben felmerĺilő eryéb folyó kiadások.
hoz közvetlenül kapcsolódó tíĺnogaüís;
e) az ímport łáruk helyett be|fiildi áľu haszráIatához kötöü támogatás;
f) a kiizuti kereskedelmi árufuvaľozást e|lenszolgáIta[ás fejében végző vállalkoz'ások szÁnfua
nyújtotttłámogatĺĺs teherszĺllÍtó jĺĺművek megvĺásárlĺására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Ámennýben ery vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett źryazatban, valamint az
I407D0|3|EU bizottsági rcndelet ďkalmazásĺának harÁ|ya a|á' taĺozś ágaatokban eryanánt
végez tevékenységet az |407|20I3iEU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi rĘazata
vary tevékenységľe tekintettel nýjtott támogatásol.ĺ:ra kell alkalma"ni _ feltéve, hory a támo-
gatást nyújtó megfelelő eszközilĺkel biztosí1ia - úrymint a tevékenységek szétválasztása rłagl
a költségek megkülönböáetése ., hory a rendelet hatäiya a|ő|kizátrt Ęazatokbanvégzetttań.
kenységek nęm részesti|nek az l407l20|3ĺEIJ bizottsági rendelet szerinti csekély összegű tĺĹ
mogatásban.



A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítelést k<ĺvętő 10 évig meg kell órinli, és a támoga-

üást nýjtó ilyen iľáný felhívása esętén a tiímogatott köteles azokat bemutatni.

8. Előnyben részesüI aPá|yáaóz

A páůyázatok e|bÍĺá|ása során előnyben reszesiil az aPályáző, aki állami, önkonnĺányzati tá-

mogatásban nem részesĺil! nincs szponzori szerződése és az önkoľmźmyzati feladatolĺüoz kap-
csolódó tevékenységet folytaą illetve az aPźiyáző, aki apá|yázati céIokban megfogalĺnazott
feladatokhoz önľészt is biztosít.

9. Infoľmáciĺí' kérhető:

dr. Maľacskó Brigitta (Polgármesteń Hivatal Humánszotgáltatrási|JgosztźlÍy Humánkapcsola-
ti hoda) Bp., YItr. Baross u. 63-67. III. emelet 3f3 smba" telefon: 459-2194, e-mail:

maľacskob@jozsefuaros.hu. ťlgyľétľogaaási ľend: Hétffi: 13-30-18.00 órą Szęrda: 8'l5-16.30
óra" Péntek 8'15-11.30 óra

10. Á pátyázat benyíjtásának módja' hiánypótlĺís:

A teljes pál|yázati dokumęntációt magyar nyelven, ery eredetĺ példányban kell a következő
címre és foľm,łban személyesen eljutüahi:

Budapest Főváros VIII. kerĺilęt Józsefváľosi Polgáľmesteľi Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
u. 63.-67. fszt. Hét6: 8.15-18.00, Kedđ: 8.15-16.00, Szerda: 8.15-16.30, Csiitöľtök 8.15.

16.00, Péntek 8.15-l3.30. A boľítékon fel ketl titntetni: ,,Spoľt pá|yázat,,

A szeméIyes beađás legkésőbbÍ időpontja: 2017. ápľilis 28. 13.00 óra.

A projekt adatlapja sem formájában' sem taľtaĺmában nem változtatható. Hiánypótlás: lĺrzÄľő-
|ag a páiyázatsk benyujtására nyitva álló hatĺáľidőn beliil van lehetőség, azaz f0I7 . április 28-
án' l3.00-ig.

11. Infoľmácĺók az éľtéketésľől, éľtesítésľő|, szemődésktitésľől, elszámolásľól:

AbeÉrkezÍl páĺ|yáratok nyitvríntaľtásá! formai értékelését Józsefĺ'áĺosi Polgáľmesteri Hivatal
Humánszoĺgáltaĺĺsi Üryostú|yHivmźtĺkapcsolati hodája végzi, ApźÄyáratokłóla kiíľó legké-

sőbb 2017. május 28-ig dönt a fonnai és.taľtalmi szempontok firyelembevételével. A dönté's

etlen fellebbezésĺ tehetőseg nÍncs. A kiíró a döntésľől a döntést követö l0 napon beĺtil értesíti

apáLyázćlt.

A kiíró tłámogaüási szeľződést köt apáiyáz'ati összogben ľészesüIő páÄyźlml*,aL, ameýben sza-

bäůyozásn- kertil a támogatĺás felhaszntálásának és elszámolásrának rendje. Ennek határidöre

töľténö aláírt visszakĺildese a támogatís átutalásának a feltétele. A kiíTó a támogaüísok utalĺását

követően a józsefráľosi honlapon (gĄ41Ľjgg5ęfvalsshĐ - a hatáýos jogszabályok szerint _
közzétęsn a támogatottak jegzé'két az elnyeľt Émogatási összegekkel egyĺitt.

12. Á pľojekt megvďĺísítĺĺsa:

A pľojekt megvalósíĺásának kezdö határidej ę: a páiyázati kiírás napją végsö határidej e: 20|7 .

december 31.

A pénzĺiryi elszáĺnolás végső hatáĺídeje: 20l8. febľułár l5.

Á pľojelct saiát fe|etősségre a tĺímogatĺísĺ szeľzőđés megkötése előtt a kĺíľĺís dátunátóI el-
kezdhető.

A Budapest Fövłáros VItr. keľulet Józsgfvárosi onkoľmányzatának ,, A Józsefuárosban mfütidő ön-

szeĺleződő közösséget továbbá mtivészek és sportolók páiyázaa támogatrásíró|'' szóló 7ĺ2016.
(m.03.) önkorĺrrán1zati ręndelete a pályázaĺ felhívás mellékletét képezi.

A'pátyáatkiíľója a pľojekt megvďósnlása alatt hďyszínĺ ellen6ľzést tarthat, mely során a
projekthez kapcsolódó đokumentumokat is e|lenőľĺzheti.

Budapest 2017. Lpnlis 13.

Dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmester



Budapest Fővĺíľos
VIIL kerület

PÁr,v,łzłľr EELIĺÍvÁs
Egyhĺĺzak' egháaź sznÍv e7b

telĺ' eryhŁi alapítványok
támogatása

''Eryhĺízi ý|yárať,
BudapesÚ Főváros VIII. keriilet Jtózsefvĺĺľosĺ Önkomán5rzat pá|yázatotÍr ki tevékenységĺiket

Józsefvárosban kifeitő egyháĺ'at egrházi szłmezłtet alapítványok részéľe

1. Pá|yázatcé|iaz
. A páůyźv-at elsődleges celją hory a Józsefuárosban működő egtházak, egháni szcĺłezntet

alapítványok támogatáďloz juthassanĄ mely segíti további köziĺsségszervezĄ szociális ellá-. 
tó' kultunális programszerveĄ valamint azegészségfĘĺy köaevelési, ryermek és ifiusági fe-
ĺadatolĺľóĺ való gondoskođÁsukat kiilönös tekintettel az időselĺkel kapcsolaÍos programokrą
az esélyeryenlőségre való törekvést segítő tevékenységelae és a roma felrzárkćntaúsr cé|zćl
kezdeményezésekrą íllewe kiemelten hozź!áĺa| a keľiiletben található épiiletáIlomány fe|újĹ
t,rísáhoa

2. Pályázattaľtalma:

tos programot tervek, események megvalósítĺásáÍa aza|, hogy az e|nyerhető és elnyeľt
összeg 25 o/o-á\ vagy ha a maximrálisan e|nyerhetö támogatási összegnél kevęsębb a meg-
páiyáz-ott összeg, abban az esetben a megpŕlyázott összeg 25o/o.áÉ, az a1őhbi célok valamę-
lyikére kell fęlhasznrá]ni:
-tźtbrclroúatás
rendezvény megtart.ísa

- kulturá|is programok szervezésą lebonyolítása

a) programszervezesi (a pĺogľamok költségei is: pl. étkeztetés), rendezvénysz-ervez.ési,tábot.
szen'ezési, versenyszervezési költséget ide értve a sportĺendezľénnyel összefiiggö bírói és
orvosi äryeleti däag

. b) utązási költség szállĺńsköltség' résalételi d$;
c) eszközbeszrrzés, eszközfelĘiítás;
d) ľendszeľes testedzési, sportolási feltételek bi*osÍtása;
e) kiadványot elekĺonikus és írott szalgnai sajtóanyag elöállítlása;
f) a mráshova benyujtandó ý|yźrafr önľész;
g) közfoasznú tevékenységgel össrefrggő költségek;
h) működéssel járó költséget
i) épület-feldítással jáľó költségek'

3. PáIyĺázók köľének meghatározásaz
Je|apzilyázati kiírás keretébęn pályázatot nyújthafuak be az a|abbi feltételeket teljesÍtök:

o a lelkiismereti és val|ásszabadságľol szoló 201t. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján
eryházrrak minőstil,ŕĺ szervezetek, vary

o a Polgrĺri Tiirvénykönyuól szóló 20|3. éviV. töľvény alapján létreji'tt' jogi szeméIyíséggel bĹ
ró alapítvány, eryesüIet (ide nem éĺtve aköza|apítványt)'
arrennýben tevékenységiiketkizÁró|agvag5r elsösorban a MII. kerĺileti lakosság érdekében
végakvagl bejegz.ett székhelyĺik a VItr. kertilet közigazgatási teltiletén vanvegľ-bejegzett
országos vagy regionális szęrvezetĺik a VIII. keriilet igazgalźsi területén szervezeti egységgel
rendelkezik.

i
:;



4. Támogatás jellege:
A támogatásra rendęlkezésre áIló keretösszeg 5 millió Ft. APáůyáző źúta|megpáiyázhato ma-
ximum összeg a támogatásra rendelkezésľe álIó keľetösszeg . A Páiyázó vissza nem téľĺtęndő
támogatásban részesĺil.

5. A'páůyánattartalmi' formaÍ követelményei:
Eľvényesen pźiyázli a felhívásban megjelölt hatáĺidőben, a pźiyźvati felhívĺáshoz csatolt pá-
lyáati ađatlap és nyilatkozat kittlltésével és az an-a jogosuĺt általi a|áírásátva| lehet. A pályĺí.
zathozrész|ętes köItségtervet kell benyujtani. Áz adadaphozazadat|aponvag apá|yázatife|-
hívásban megjelölt dokumentumokat igazolásokat, nýlatkozatokat - amennyiben az apźiyŁ-
zó ęsetében értelrnezhető - hianyúalanul be kell csatolni. Hirínypótlásra kizźrő|azapá|yáv'atok
benyujtására nyitva álló hatáĺidőn belül vaĺr lehetőség. A nęm megfelelö mĺĺđon vary nem
megfelelő szswęr-ętl sz.ęmély által benyujtott pĺílyázati kérelmek érvénytelenek.

6. KoľIátozĺsok:
. az elnyert összeg nem haszrálható fel a 2. pontban @á|yázat taĺtalma) felsorolt célok el-

érésén kíviil más jellegiĺ kiadásokra;
. eg pá|yźw jelenpźůyźvata egĺ páĺ|yázatot adhat be;
. nem részesĺĺIhet támogatrásban az a pá|y ázÁ, akinek köztartozäsa áIl fenn;
r a tudomásszeľzéstől szímított két éven beliil nem részęsülhet támogatásban az aki:

a) a támogatlásra benyújtott pźiyánati dolĺrmentrłcíójában lényeges köriilményről, tényľől
valótlan va5, hamis adatot szolgá]tatott vary
b) a tĺámogaüást a tĺímogatĺísi szeľződésben megielölt celtól részben vagl egészben eltéľő-
en használta fel, vary
c) Budapest Józsefułárosi onkormányzattal kötött üámogatási szeľződésben váIlalt kötele.
zettségét neĺn' vary nem határidóre teljesítette.

. amennylben apáÄyáł-o az onkorfrányzat konábbi petyázata ďapján tĺíĺnogaüĄsban
ĺészesült és az elszÁmolási kötelezettség haŁáľideje lejárĹ újabb pźúyázatot ak.Jľiot

nyujtbat be, ha elszámolását az Önkormä!Ĺyzat elfogadta.
. az Önkormányzat kötelező feladatát megrállapodás alapjá" áwái|a|ő szerződéses partner

nem nyrljthatbepáůyźv'atot a megíllapodástáĺgla szeľinti feladatelláüásráľa;

7. Egyéb feltételelc
Amennyiben a támogatĺĺs államí tłámogatásnak minősiil, a jelen pá|yána felhívás alapjáĺl
nyújtott tłámogatás csekély összegú trímogaüísnak minösiil, amelyet |<'záÍ6la8az Euópđ Unió
mfüödéséľől szó|ő srľlrzńdés 107. és 108. cikkének a csekély iisszegű tńmogaĺásoka való al.
kalmazásáĺól szśIró,20l3. december L&-i L407l20l31EU bizottsági ľęndelet (HL L 352,z0l3.
12.24. |.o) (a továbbiakban L407ä0I3E'U bĺzottsági rcndeleQ szabályai a|apján lehet nyujta-
ni. Az|407l2013/EU bizottsági rendelet 2. cilĺk (2) bekezdése szeńnti, ery és ugyanazon v{l-
Ia|koás tész&e a folyó pénzüryi évbeĺu valaĺnint az aú meptőzÄ két pénzĺtryi év soľán az
t407l20l3lBU bizottagi rendelet ďapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó üámo-
gatrństaľtalma tagállamonként nem haladha{ia meg a 200.000 euónalq köalti kereskedelmi
ĺłľufirvaľozíst ellenszolgáltatás fejében végtÄ vál|a|kozísok esetében a 100.000 euľónak meg-
feleló foľinttĺsszegeĹ firyelembe véve az 1407l20|3ĺBU bizottsági rendelet 3' cilkének (8) és
(9) bekezdését is. [Az áwáltĺłsnríl az európai uniós versenyjogi értelemben veÜ állami tĺmoga-
úásolĺkď kapcsolatos e[iárásról és a ľegionális üáĺnogatĺísi térképlől szśiő 371201|. $Í.22.)
Koľĺr. ľendelet 35. $.a ďapjrín kell eljárni.]

Ftlziő és felvásárlrĺs esetén valamennyi, a koníbbi vállalkozásoknak nyujtott csekély összegíĺ
támogatást firyelembe kell venni annak meghatráľozÁsaéĺđekébeĺ5 hogl báľmely, akáĺ azűj,
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyujtanđó rij, csekéIy összegű támogatás meghaladja-e a
vonafl<ozó felső hatáľt. A fi1ziót vagy felvásárĺást megelőzőenjogszerüen odďtéltcsekély tisz-
szegű támogatás ęzt követöen is jogszerü marad.

Ha egy vlíllalkozís két vary több kĺilön vállalkozäsraválik szét, a szstválĺást megelőzöen nyuj-
tott csekély összegií támogatást az erďetileg a trámogatásban részesülő vál|alkozísnak kell be.
tudni, amety ęlvben azonos azza| a vállalkozíssal, amely a csekély összegű támogatással tá-
mogatott tevékenységeket átvá||a|ta, Ha erľę nincs lehetőség, a csekéIy összegű tlĺmogatást sa-



ját tőkéjtik _ a széf'rźůź's tényleges időpontjában érvényes _ könyv szerinti értéke alapjrán ará.
nyosan el kell osztan í az t! v ái|a|kozások köztitt.

Az |407/z0|3/EU bizottsági rendelď alapján nýjtott csekély összegiĺ Łĺmogatás az Európđ
Unió miĺkÓdéséről szóló szerzőđes l07. és 108. cikkénęk az általános gaznasägs érdękií szol-
gáůtztásr nyújtó vráIlalkozások szÁmáĺa nýjtott csekély összegri tĺímogatásokra való alkalma-
zÁsáLró| szń|ó,201f. ĺípńlis Zli 360lf012IEU bizottsági ręnđeletnek (IIL L 7I4.,20|2.4.26-
8. o.) ĺnegfelelően nyújtott csekély összegü támogatassal a360ĺf01fIEU bizottsági rendelet.
ben meghatározott felső határig halmoztrató. Az |4o7ĺ20I3lEU bimttsági rendelet szerinti
csekély összegií tamogatrás más csekély összegii üámogatásolĺról szóló rendeleteknek megfele-
lően nyrijtoü csekély összegű támogatĺással az l407|2013lEU bizottsági rendelet 3' cilĺĺ<ének
(2) bekezđésében megbatĺáĺozott felső hatáĺig halmozható.

A csekély összegÍi tlímogatás nem halmozlrató azonos üámogatható költségek vonatkozasában
vary azonos kockázaffinanszíĺozźsi celú intézkedés vonatkoásában nyújtott állami támoga.
tással, ha a úĺmogatások halnozása tullépi báľmely csoporünentességi rendeletben vary a Bi-
mtÍsás által elfogadott batfuoyatbaĺazewes esetek meýlatÁrozatÍ'köriilményeiľe vonatkozó.
an röpítefr maximális intenzitĺást vagĺ tisszeget.

A támogatothak az |407l20l3/EU bizottsĘi rendelet 5. cikkének (1) bekezdése fíryelembe-
vételével _ az ott meghatározott feltételek tdesítésének megállapĺtásáľa alka|nas módon -
nyilatkoaúa kell a részere a tĺĺmogatĺĺs odďtélésének évében és azaú, megelözö két penzügyi
évben nýjtott csekély tisszegü üámogatások támogatástartalĺnáról.

A üámogatott- az I407{2013ĺEU bimttsási renđelet l. cikÍĺe (2) bekezdésének kivételével - a
támogatást nem használbaliaaz|407/2013lEU bizottsági rendelet 1. cilĺkének (1) bekezdésé-
ben meghaüározott kivétęlek szerinti celokrą továbbő_ az |407l2013lEU bizotrsági rendelet
3. cikk (2) bekezdésének megfelelóen - közúti kereskedelni árufuvaľoás ellenszolgáltatás fe-

- jében történö végzśse celjábó| teherszállító jáľmii vásárlásáľa.

Kizáĺtágazatolďtevékenységelc
a) a l04ľ2000/EK tanácsi rcndelet hatźÄyaa|átartozń, aha|ásr'ati és akvakultűĺa ígazatbante-
vékenységet véę;ző váĺ||a|kozásoknak nyujtoü tźlaogatÁs;
b) amezśgazÄasági t€rmékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások tásrcgatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgoaĺsával és forgalmaásával foglalkozó vállďkozísok
tímogatása" anennyiben :

ca) a Łámogatás összege az elsödleges temelóktől besrnrzęttvagy uz éľintett vállalkozĺsok rĺl-
ta| forga|mamtt ilyen termékek ára va5l mennyisége alapján kertil ľögzÍtésre, vary. 
cb) a támogatás az elsőĺlleges termelőknek való teljes va5ĺ résdeges továbbadásától ftgg;
d) haľmadik országokba vary t gállamokba irányuló expoĺtal kapcsolatos tevékeĺrységek tá-
moptásą nevezetesen az exportÁ|t mennýségelĺüe4 értékesítési ÍláIlózĺrt kialakíĺísrához és
működtętéséhez vary e:<porttevékenységgel összefiiggésbeĺr felrneriilö eryeb foýó kÍadások.
hoz kiizvďlenül lĺapcsolódó támogatás;
e) az import áruk heĺyett belftildi áru hasaálaüához kötiitt trámogatĺás;
f) a közrlti keľeskedelni árufuvaľoást ellenszolgrłltaĺás fejében végző vállďkozźsok szánfua
nyújtott támogatrás teherszíllító jámüvek megvásárlásáľa [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

. Amennýben ery vállalkozís a fenti a.c) pontokban említett ágazatban, valamint az
|407ĺ20|3|Ev bizaĺtsäg, rendelet ďkalÍnazásának hatźůya a|á' tafioző Ęazatokban eryanánt
végez tevékenységet az I407D073IEU bizottsági ręndelet szabályait csuprÁn ez utóbbi ágpata
vary tevékenységre tekintettel nyujtott támogatrásolaa kęll alkalmazni _ feltévą hory a tiámo.
gaĺást nyújtó megfele|ő eszktiztikkel biztosída - úrymint a tevékenységek szétvä|asúása,vag|
a kiiltségek megkĺilłĺnbözĺetése -, hory a rendelet haÍáiyaaló| kizáľt í,E,"atokbmvégzctttevé-
kenységek nęm részęsĺilnek az I407/20|3|EU bimttság} rendelet szerintĺ csekély összegü üł-
mogatásban.

A tĺímogatáshoz kapcsolódó ĺratokat azodaité|ést követő 10 évig meg kell őriani, és atámoga.
úást nyujtó ilyen irányu felhívása esetén a t{íÍnogatott köteles azskat bemutatni.



9.

..)

Előnyben rászesÍil a P á|y áań z

Apáůyőzatok elbírĺáIása sorĺán előnybęn részęsiĺl azaPáIyázć:, aki önkormányzati támogatás-
ban nem részesiilt nincs s4ponzori szętzbđése és az önkormĺányżati feladatokhoz kapcsolódó
tevékenységet folyta1illetve az a Pźlyěvn, akj a pźt|yźzati célokban megfoga|nazott felada-
tolĺáoz öwésú is biztosít.

Infoľmáció kérhető:
dr. Maľacskó Brigitta (Polgrármesteń Hivatal HumánszolgáltaüásilJgyostźt|y Humankapcsola-
ti koda) Bp., Mtr. Baĺoss u. 63-67. III. emęlęt 323 szoba" tęlęfon: 459-2|94' e.mai[:
maľacskob@jozsęfuaľos.hu Ügyfélľogaaási ľend: Héďó: 13.30-18.00 óra' Szerda: 8.15-16.30
órą Péntek 8.15-1 l.30 óra között.

10. A páiyázat benyújtásának módja' hĺánypóflás:
A teljes pályáati dokumenüáLciót magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő
címľe és formában személ5resen ke|l eliutüafui:

Budapest Fővĺíros VItr. kerĺilet Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpont 1082 Bp.' Baľoss
u. 63..67. fszt. Hétfö: 8.15-18.00, Kedd: 8.15-16.00, Szeľda: 8.15-16.30' Csütöľtök 8.15.

, 16.00, Péntek: 8.15-13.30. A borítékon fel kell tĺintefui: 
''Egyházi 

pá|yáz.tt,'

Á személyes beadás legkésőbbi időpontja: 2017. ápľilÍs 28. 13.00 óľa.

A projekt adatlapja sem formájában, sem taľtalmában nem változüatható. A csatolarrdó mellék-
Ieteket szeméýesen papíľ.alapon kell lezáĺ borítékban benyujtani. Hiánypótlás: kłzÁtő|ag a
pźtyázatok benyÍrjtásáľa nyitva álló hatáľiđőn beliil van lehetőség ąząz2017. április 28.án
13.OGíg.

11. rnfoľmációk az értékelésről, értesítésről' szerződáskötésľől' e|szĺímo|ásľról:
A beerkezö páiyáatok nyilvĺántartását foľnai értékelését Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal
Humrínsmlgáltatási Üryosztály Humánkapcsolati Irodája végzi. Apá|yázatokrót a kiíľó legké.
sőbb 2017. május 28-ig dönt a formai és tartalni szempontok firyelembevételével. Á d|intés
ellen feltebbezési lehet6ség nĺncs. A kiíró a dö,ntésľől a döntést követő 10 napon belül éĺesíti
apáiyámt.

A kiíró Émogatási szerzödést kötapä|yázati összegben ľészesiilö pá|yáz-ők,Jĺa[' amelyben sza.
bá|yozásra kerül a üámogatĺás felhasznáĺásának és elszámolásának ľendje' Ennek határidőre
történő aláíľt visszaküIdése a támogatłás átutalásának a feltétele'
A kifuó a tĺímogatások utalását kiivetően a józsefuáľosi honlapon (wwwjozsefraľos.hu) - a ha-
táýos jogszabályok szeľint _kör-zétesa a támogatotüak jegzékén az elnyeľt támogatási össze-
gekkel eryütt.

12. A pľojekt megvalósítása:
A projekt meryalósítrásanak kezdő határiđeje: apá|yázatikiírás napją végső hatáĺideje:f0|7.' december 31.
A pénziiryi elszámolás végső haüárideje: 2018. február 15.

A pľojekt saját felelősségre a támogaúásĺ szeľződés megkötése e|őtt a kiínás dáÚumátĺíl
elkezdhető.

A Budapest Főváľos VItr. keľület Józsefurírosi Önkonnĺányzatának ' A Józsefvárosban működő ön-
szÉrveződő közösséget továbM mrivészek és sportolók pályáati támogatásáľóĺ,, sző|ő 7120|6.
(m.03.) tĺnkormányzati rendelete a pá|yáĺzlti felhívás me|lékletét képezi.

Apá|yázat kiíróia a proje|rt megvalósulĺísa alatt helyszÍni ellenőmést tarthat' mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat is el|enőľízhetĺ.

Budapest, 20l7. április 13.

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ
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Józsefvárosi önkormánYzat

PÁr,yÁzłrr FELIrÍvÁs
Józsefvárosban műköĺlő helyi
nenzetiségi iinkoľmányzatok

támogatása

'$emzeÚiségi 
p ály ázat,,

Budapest F,őváros VIII. keľiilet Józsefuáľosi ÔnkormőnyzatpilIyázatotír ki Józsefuárosban
működő helyĺ nemzetisĘi önkoľmányzatok ľészéľe

1. Páüyázztcé|iaz
A pátyávat elsőđleges cé[ą hory a Józsęfoiírosban műktidő nemzetiségi önkoľmrányzatok Ĺá-

mogaÍáshoz juńassanat amely segíti további ktizósségszeľvező, smciäIis ellátó, kulfunális
programszeruezô, valamint az egészségĺiryi, köaevelési, ryerrnek és ifiúsági feladatolaól va-
ló gondoskodásukaą különös tekintettel az iđósekkel kapcsolatos programokrą a haryomány-
(3rző és az aé|yeglenlóségre való tijrelcvést segítő tevékenységelae, valamint a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CL)O(D(. törvény alapján kĆ'telező és önként vállalt feladatait.

2. Pőlyárattanta|maz

latos progľamot tervet események megvalósíúłsáĺa.

a) program koitségei: pľogramszervezési, rendezvénysr.ęn,ezśsi,tźtborszeĺverśsi, versenyszer-
vezési köItséget ezek bonyolítlási költségei, programolĺÍroz kapcsolóđó eryéb köItségek pt.
biztosításĺ, benevezési dij,pá|y6zatidíj; utazási költség száIlásktiltség részvétęli dĺi;
c) programol<üoz kapcsolódó anyag- és eszkiiz;besznrzÉłs;
'd) reprezentáoiós költségek, valamint abozzá. kapcsolódó adó és járulélđzetesi kötęlezettsé-
gok;
e) kiadványolq elekÍronikus és íľott szakmai sajtóanyag előállítĺásą
f) a mĺíshova benyujtandó pźilyázaa iinľész;
h) a je|enpá|yázati kiíÍás 1. pon{iában meghatÄrozsttcéllal összeffiggô epéb Budapest Jo-
zsefuĺĺrosi Önkonnányzat és apźlyáľo nemzetiségi önkormrĺnyzat közőtt fen'}Álló megállapo-
dĺás részét nem képę,'ő ęszkôzhęsrsrzśsre, eszköďelújításra foľdítotr köÍEég.

3. PiĺIylńzók köľÉnek meghatározása:
leleĺ ý|yázan kiírás keľetében pá|yázatot nytljthatnak be a nemzetiségek jogairól szśńő 20I|.
évi CL)O(D(. töľvény alapján létrehozott Józsefvárosban mĺikiiđö heýi nemzetiségi iinkor-
máryzatok. A nemzetiségí önkonnányzatok {inÁllóan és tijbb nemzetiségi önkoľmányzat kö-
zösen mepalósítandó programot tervet események megvalósít,ására is pályázhahak.

4. Támogatĺsjellęe:
A trámogaüásra rendelkezésľe ál1ó keretösszeg 5.807.000.- Ft. APäiyám ráltal megpályráz,ható ma.
ximum összeg a támogatĺĺsra ľęndelkezésre á|Ió keľetiissn5. AP6|yáző vissza nem téľítendö tá-
mogatásban részestit.

q. A páilyázat taľtalmĺ' foľmai kiĺvetelményei:
Ervényesen páĄyázni a felhívásban megielölt hatłáĺidőben, apáiyáultl felhíváshoz csatolt páJyázĺ'ti
ađatlap és nýlatkozat kitłĺltésével és az aľrajogosult általi aláírásávď lehet. A páůyázathoztész|a
tes költségteret kęll benyujtani. Az adatlaphoz az adattapon vag! a p{ilyázati felhívásban megielöIt
dokumentumokat, igazolrásokat, nyilatkozatokat- amennýben azapáůyázÁ esetében érte|mezhető

- hirínyalanul be kell csatolni.



Hiĺínypóttĺásra kizźrő|ag a pá|yźuatok benyújtasaľa nyitva átló hataridőn belül van lehetőség. A
nem megfelelő módon vary nem megfelelö szęrvezetJszęmély á|taĺ benyújtott pőiyálzzti kéreĺmek
érvénytelenek.

6. Korlátozások:
o az etnyert <ĺsszeg nem hasanálh atő fe| a2. pontban (Pályázatwtalĺna) felsorolt célok ęlérá

sén kívül młás jellegű kiadásolaą
. eľ pä|yáző önállóan és más nemzetiségi önkoľmányzatlal közösęn ęw-ew pályázatotađ-

hat be, úry hory uryana.ÍTa a üámogatási célľa csak I pźůyźratađható be;
. nem ľészesĺilhet támogauĺsban az apályánő' akinek köztaľtozźsa á/J| fem;
o a tuđomiís szsĺzéstő| számított két éven belĺil nem részesĺilhęt támogatásban az aki:

a) atźtmogatÁsrabenyljtott pźiyźuztldokumenüációjábarr lényeges köriilményről, tényľől
valótlan varyhamis adatot szolgĺíItatott vary
b) a támogatást a támogatási szerződésben megielölt céltól részben vagy egészhen eltérG
en haszrálta fel, vary
c) Buđapest Józsefuárosi Önkormanyzattal kötött támogatási szerzőđésbęn vállalt ktitele.
zettségét nem' vagy nem haĺáridőre te[iesítette.

o amennýben a pźiyázś az onkomrányzat korábbi ptiyázata ďapjrín támogaĺísbaÍl
részesiilt és az elszÁmolrási kcĺtelezettség hatlárideje lejĺárt' {$abb pztlyźuatot akkor
nyújthat be, ha etszímolasát az onkoľľnanyzat elfogadta.

. az Önkormźnyzat kötelező fe]ladatźú megállapodás alapjĺán átvállaló szeľződéses paľfircr

nem nyrijthat bepźÁyázatota megállapodástźrgĺaszerinti feladatelláüísáĺa;

7. Egyéb feltételek:
Amennýben a tímogaíís állami támogatásnak minösüI, a jelen páiyázaĺ felhívĺás alapjan

nyujtott támogaüís csekély összegťi tĺámogatĺłsnak minősül, amelyet kizÁĺő|agaz Burópai Unió
milköđéséľöl smló szeruődés 107. és l08. cikkének a csekély tisszegĺĺ támogat'ásokľa való al.
kalmaásáról szó|6,2013. decembeľ |8-i |407ĺ}DL3IEU bizottsźgi ľendelet (HL L 35f,f013.
12-24. 1.o) (a továbbiakban 1407ĺ20Í3/EU bizottsági rendelet) szabáiyai aĺapjrán lehet nyujta-

ni. AzI407l2013lEU bizottsági renđelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, ery és ugyanamnvä|.
|a|kozÄs részére a folyó pénzÍIgyl évben, valamint az aú mege|óző két pénziiryi év soľán az
l407/2oI3ĺEIJ bizottsegl rendelet atapján odaítélt csekély összegü támogatások bruttó támo-
gatástarta|ma tagállamonként nem haladhalja meg a 200.000 eurónalc' közrltí kereskedelmi
árufuvaľozást el|enszn|gŕłtztÍls fejében végző vál|a|kozások esetében a 100-000 ewónak meg-

feleló forintösszege! firyelembe véve az |407I20I3ĺEU bizoľtsági ľenđelet 3. cilĺĺ<ének (8) és

(9) bekezdését is. [Áz átváltásnáI az europai uniós versenyjogi éľtelemben vett áIlami tÁmoga-

úásokkal kapcsolatos efiánásrol és a regionális támogatási térképről smló 37ľ20t1. (ÍI2z.)
Kornr. ĺendelet 35. $.a alapjan kelĺ elj'ámi.]

Fűzíó és felvásárlás esetén valamenný, a korábbi váIlalkoásolĺnak nyujtott csekély összegű

támogatrást firyelembe kell venni annak meghatáľozÁsa érdekébeą hory brármely, akár azűj,
akáľ amegszetznndő vrĺllďkozásnak nyujtanđó új, csekéĺy összegü támogatás meghďadja.e a
vonatkozó fetsö határĺ Affuiótvag felvásíľlást megelőzőenjogszeríĺen odaÍtélt csekély ösz-
szegü üámogatás ezŕ kiivetöen is jogszeľü maľad.
Ha ery vállalkozás két vary több kiilön vállalkozÄsĺavá|ik sĺ:éL aszéBĺállást megelőzően nyuj.
tott csekély összegĺĺ támogaúíst az eredetileg a üímogatásban részęsiilő vállalkoaásnak kell be-

tudni, amely elvben azonos aza| a váltďkoaíssal, amely a csekély összegÍĺ támogatássa| tá-

mogatott tevékenységeket átvállďta. EIa errę nincs lehetőség a csekély összegű támogatást sa.
ját tökéjük _ a szétválás tényleges időpondában érvényes _ könyv szerinti értéke alapján ará-

nyosan el kell osztani az új váIlalkozások között.

Az l407ĺ2o|3/EU bizottĺági rendelet ďapjáĺ nyljtott csekéIy összegü támogaüĺs az Europai
Unió mĺíködéséľől szóló szeľződés 107. és 108. cikkének azźita|ános gazÄasági érdekĺi szol-
gáĄtatźľ;t nyrljtó vállalkozźsok számáĺa nyujtott csekély összegű ĺĺmogatásokra való alkalma-

zásfuő| szntó, f0L2. április 25-i 360/20|2EU bizottsági rendeletnek (ril- t 1I4-,2012.4-26.,
8. o.) megfelelően nyújtott csekély ĺisszegÍĺ támogatással a 360lf0I2ĺEU bizottsági rendelet-

ben meghatározott felső hatÁrig halmozlrató. Az 1407l20l3/EU bizottsági ľendelet szerínti

csekéIy összegű támogatás más cseké|y iisszegű támogatĺásokľól szóló ,"nd-"I"t"ko"k megfele- t
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tően nyrijtott csekély összegű támogatassal az 1407ĺ20L3/EU bizottsági rendelet 3. cilĺkének
(2) bekezdésében megbatlírozott felső hatźng halmozľrató.

A csekély összegiĺ tamogaĺás nem halnozható azonos ĺímogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatf,nanszírozási colú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami tĺámoga-

tĺíssal, ha a támogatísok hďmozása trillépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a BĹ
zsttságáItal elfogadott hatźrozatbaĺl az ęwęs esetek meghatarozott körtilményeire vonafl<ozń-

aĺr rögzített maximális intenzitiást vary összeget

A üámogatotfirak az |407D013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése Íiryelembe.
vételével _ az ott megllatźrozstt feltételek teljesítésének megátlapíüására alkalnas módon -
nýlatkoaia kell a ĺészere a tímogatĺĺs odaítélęsének évében es az aú mege|őző ké* péluiigyi
évben nýjtoü csekély összegű támogaüások üámogaüístartalmáról.
A tłnogatott- az1407t20lr3/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - a
tĺámogatĺíst nem használhatja az I407lf013ĺBIJ bízottsági rendelet 1. cikĺ<ének (t) bekezdésé.

ben meghatározott kivételek szerinti célolaą továbbá _ az 1407l2013ĺEU bimísźLglľendelet
3. citĺt< (z1 u.l.""ae'ének megfelelően - közrlti kereskede|mí ĺárufuvarozás ellenszolgáltatás fe-
jében tłirténő végzese céliából teherszállító jánni vásárlására.

Kizźĺrtágazatolďtevékenységek:
Đ a l04l2oo0/EK tanácsi rendelet Intźiya a|átaÍtazó, a halászati és akvakultúra ágaatbante.
vékenységet végzó vállalkozásoknak nýjtott támogatás;
b) amezÄl,gazÁastĘi termékek elsődleges teľmelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;

c) a mezÍlgazÄasági termékek feldolgoásával és 'forgalmazÄsáva| foglďkozó vállalkoások
támogatásą amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges teľmelőktől beszeľzett vary az éńntenvĹIlalkozások ál-

tal forgalĺnazott ilyen teľmékek áravagy mennýsége alapjan kerĺil rłĺgzítésre, vary
cb) a támogatás az elsődleges tennelőknek való teĺjes vary ľészleges továbbadrásától fiigg;

d) haľmadik orszígokba vary tagállamokba irányuló exportüal kapcsolatos tevékenységek tĺá-

mogatásą neveżetesen az exportlĺlt mennyiségelĺhez; értékęsítési háůôzat kialakításához és

műkodtetéséh"' vary expoľttevékenységgel iisszefiiggésben felmeľüló eryéb folyo kiadások.

hoz közvetleniil kapcsolódó támogatás;
e) az import áruk hetyett belÍiildi ĺáru hasanálatához ktitött támogatás;

f1 a kozúti keľeskedelmi árufuvaĺozást ellenszolgríltatás fejében végzĺvál|aLkozálsok sámára
nyrijtott trámogatás tehęrszíltító jánnĺivek me gvásáÍ|áľ;áÍa [3. cikr< (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyĺben ery vĺállalkozás a fenti a-c) pontokban említett äp;aatba+ valamĺnt az
ĺ4o7tf0|3ĺEv bizoüsági ręndelet alkalmazásának hatÁ|ya a|á taltozó ágazato|úan egłaránt

végez tevékenysé get az |407 ľf0 1 3lEU bizoüsági rendelet szabályaÍt csupán ez utóbbi ágazzaa
vagl tevékenységre tekintetüel nyujtott támogaúásokra kell alkaĺnaani - feltévą hory a támo-
gaÍást nyújtó nregfetelő eszktizökkel biztosí{ia _ ú5nnint a tevékenységek szstvźÄasúás'vag
á toftseget megkülönböztetése -, hory a rendelet hatá|yaa|ő|kizärtágazatokban végzetttevé.
kenységek nem részesttlnek az 14o7n01,3ĺBI.] bizottsĺáei rendelet szerinti csekély összegú tá.

mogatásban.

A üámogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést kĆivetó 10 évig meg kell 6riani, és a támoga-

tást nyńjtó ilyen iráĺryu felhívása esetén atámogauttköteles azokat bemutatni.

Előnyben r€szesiÍl az a PíIyízől, amely:
A páÍyántokelbíráIása sonán elönyben részesül az aPźilyázÁ, aki az önkorman5zati feladatok-

hoż kapcsolódó tevékenységet folytat illetve az aPälyäző, aki a páÄyáza;tí célokban megfo.

galmamtt feladatolđrcz önĺészt is biztosít.

Infoľmáció kérhető:
Rókusfahy-Bodor Gergety (Polgrłrmesterí Hivatď Humánsmlgáltaási Üryoszt,ríly Humrán.

kapcsolati lroda) Bp., VIII. Baľoss u.63-6?.III. emelet 325. smba, telefon: 459-2|30' e.mail:

bodorg@iozsęfuaros.hu. tigyfélfogadĺásÍ rend: Hétfö: 13.30-18.00 órą Szeľda: 8.15-16.30

óra, Péntek: 8.i5-11.30 ónközntt.
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t0. A páiy ázat benyúj Ĺásának módja' hiánypótlás :

A łeljäs pelyaátĺ aołumęntációt magyÍ|Í nyelven, egy eređeti pélđanyban kell a kövętkező

círnre és formában szeméýesen kell eljuttafui:

Budapest Föváros VItr. kertilet Józsefuráĺosi Polgármesteri Hivatal Támpont ĺ.082 Bp.' Baľoss

u. ei.-eĺ. fszt. Hétffi: 8.15-18.00, Ke,dd: 8.15-16.00, Szeľda: 8.15-16.30, Csütörtök 8.15-

. 16.00, Péntek 8.15-13.30. A borítékon fel kell tĺintętni: J.[emzetiségipá|yilzat"

A személyes beadás legkésőbbi ĺđőpontja: 2017. ápľĺlis 28. 13.00 óľa.
A projekt adatlapja sem formájában, sem tarüalmrában nem változtatható. A csatolandó mellék-

letekęt személyesen papíľ-alapon kęlt lezart borítékban benyújtani.

Hirínypótlás: k'tzźrő|agapźl|yázatokbenyujtĺásáľa nýtva áI1ó hatáľidôn beliil van lehetőség

azazf||I. április 28-án 13.00.ig.

11. Inforuácĺók az éŕékelésľől, értesítésľől, szeľződéskłitésľől' e|szĺímolĺĺsrĺíh
Abęérkem páłyázatoknýlvantarüásáĹ fonnai értékelését Józsefuáľosi Polgánnesteri Hivatal

Humánszotgiáttatłsi Üryosztráty Humánkapcsolati kodáj avéga. Apáiyáuatokłó!a $ĺró.tesrc-
sőbb 2017. május 2s-Ę dö,nt a formai és taľtalmi szempontok firyelembevételével.Á. dłintés

elten fellebbezési lehetőség nĺncs. A kiíró a döntésről a döntést követö 10 napon belül értesíti

apá|yázót.

A kiíró tĺámogatási szerződést kĺ)t apil|yáaůö'sszegben részęsiĺló páůyázóY,J<a|, amelyben sza-

bá|yozźsra kerĺil a támogatiĺs felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek batłáridőľe

történő aláÍrt visszakĺilđése a támogatłás átutaláýának a feltétele.

A kiíró a ĺáĺn'ogatások utatĺását követően a józsefurárosi honlapon (wwwjozsefuaros'hu) - a ha.

táýos jogszabilyok szerint _közétęsna úámogatottak jegĺzékét az elnyert üłmogatlísi össze-

gelĺkel eg5frtt.

12. A pľoiela megvalósítása:
e i.j.'tt megvalósítasának kezdö határíđeje: a pźnyäatl kiírás napją végső hatríridej el' 2017 .

decembeľ 31.
A pénziiryi elszámolás végsó határideje: 2018. febľu.ár 15.

A projelĺt saját felelósségľe a támogatĺf,sĺ szerződés megkłitése előtt a Hínĺs dátumától

elkezdhető.

A Budapest Fóváros ý|tr. kertilet Józsęfváľosi Önkormányzatínak ,, A Józsefráľosban mĺlködö ön-

s,"*u|đő közösséget továbbá miívészek és spoľtolók pá|yázalti tÁmogatásäről', szóló 712016.

(trI.03.) önkormrányzati rendel€te a pźtyázzrti felhívás mellékletét képezi.

A'páůyázat6íńja a pľojekt megvalósu|ása ďatt helyszíni ellenónést Úaľthat, mely soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat ís ellen6ľízheti.

Budapest 2017. ápriliś 13.

Dľ. Kocsis lVIáté
polgármester
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HIRDETnĺÉľv
af01712018. nevelési évre szóló óvodai beiľatkozáshoz

A nemzeti kĺjznevelésről szóló f}It. évl CXC. torvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. $ (1) bekezdése
szerint az ővoda a gyermek háĺoméves korától (kivételesen fęl éwel korábban) az źÄta|ános iskolai
tankötelezettségkezdetéig neveló intézmény. A nevelési-oktatasi intézľrények mfüödéséről és a
köznevelési intézmények ĺévhasmá|atárőI szóló 20/2012. ryIII.3l.) EMMI ľendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 12.$-ában foglaltak szeľint az ĺóvodaÍ nevelés a gyeľmek neveléséhez
szĺiLkséges, a teljes óvođđ életet magában foglaló fogĺalkozások keretében folyik. A gyermek abban
az évben, amelynek auguszhr 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
(szeptember l-tőI) óvodakiiteles, azaz|ega|ább napi négy óľában óvodai foglalkozásonveszrésĄ
melynek teljesítéséért a szĺilő (törvényes képviseiő) fęlęlős. A jegyző a szülö (t<irvényes képviselő)
kéľelméľe és az óvodavezető, va|arlint a védőnő egyetértésével, a gyerrnek jogos érdekét szem elótt
tartvą annak az évnek az auguszfus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik é|etévęt betölti
felmentést adbat a kĺitelezö óvodai nevelésben vďó ľészvétel alól, ha a gyeľmek csďádi
kĺirĹilményei, képességeinek kibontakoúztÁsa, sajátos helyzete indokolja /t{kt. 8. s Q),7f.$ (1) b)
pont/.
Nevelési év: szeptember l-jétől a következő év augusztus 3l-éig taľtó iđőszak Atrk. 4.$ 19. pont/.

Bu dapes t Józsefu á rosi Onko rm ányzat fennta rtásá ba n lévő óvodá kba n
az óvodai jelentkezés ĺdeje:

2017. május 15-19.
(hétfő' szerda' péntek: 8-12 őľáig, kedđ, csĺitöľttikz |4-t7 ĺí'ráĺg)

A sáilĺj (törvényes képviselö) a fenti időpontban köteles beíľatni a3. é|ętévét2017. auguszľus 3l.
napjáig betöltő gyennekét az óvodálba,
A szĺilőnek (töľvényes képviselőnek) 2017. jűnĺus 03. napjáig ínásban éľtesítenie kell a jegyzot
@anada.Rimán Edina, 1082 Budapes! Baross ll.63.67.), ha gyeľmeke külft'ldiĺn fog óvodába
jámi.
A sziilő (törvényes képviselő) 2017. május 15. napjáĺg íľásban kérheti a jegyzőtő| gyermeke
felrnentését a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.
l\z óvodai jelentkezés nem jelenti az óvodálba történő automatikus felvétęlĹ A gyeľmeket
elsősorban abba az óvođába kell felvenni, átvenni, amelynek köruetében lakik vagy ahol a sziilője
(törvényes képviselćĺje) dolgozik A felvételľől, átvételĺól az ívodavezctoje dönĹ Az óvoda köteles
felvenni azt a gyenneket aki élefuitelszerííęn az óvoda köľzetében lakik (a továbbiakban: kötelęző
felvételt biztosító óvoda). /l.Tkt. 49. s (t){3) bekezdą/Élewitelszeľü ott lakĺásnak minősül, ha a
gyemrek a kötelező felvételt biztosító óvoda köľzetében taláthatl ingatlant otthonául hasarátja és az
ilyen ingatlan lakóhelyeként, vagy taľtózkodási helyeként van nýlvántaľtva lRendelet 20. $ (9)
bekezdés/. A sziilő (töľvényes képviselő) gyeľmeke adottsagainĄ képességeinet érdeklődésének
megfelelően" saját vďlesi, vilaguézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozásfua tekintettel
szabađon vĺálaszthat óvodát Aikt.72, s Q) bekezdés/.

ÁzĺĎvodaĺ jelentkezéshez(beiratkozálshoz)szĺikségesdokumentumok:
a gyermek szůiletési anyakiinyvi kivonata,
a gyeľmek TAJ-káľt'ája és oltási könyve,

- a gyermek lakcímkártyáją
. a sziilö (törvényes képviselő) lakcímkáľtyája,
- nem magyar állampolgáľ gyennek Magyaľország terťiletén vďó taľtózkodrĺs jogcímét

igazol'ó és a tartózkodasľa jogosító okiľata,
- sajátos neveiési igényĺĺ gyemrek esetén szakértői bizottságszakéĺői véleménye.



Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Jőzsefvárosi onkoľmźnyzait által fenntartott óvodák címei:
Naprafoľgó Egyesĺtett ovoda
I) CsodaszÍget Tagóvoůij a
2) Gyerek-Vírdg Tagóvodája
3) Hétszínvirúg Tagóvodója
4) Kaĺica Tagóvodáia
5) Kíncskereső Tagóvodója
6) KoszorúTagóvodója
7) Mesepalata Tagóvodój a
8) Naprafoľgő Eglesített lvoda /széHzeý
9) NapsugđĺTagóvodája
I 0) Pítypang Tagóv o ůźj a
I I) Szúazorszep Tagóvodája
I 2) Sziv árv d ny Tagóv o đźj a
I 3 ) TÁ-TI-KA Tagóvodáj a
I 4) Tesz.Vev Tagóvo dój a
I5) Vdrunk Rlű.d Tagóvodlźja

1083 Budapest, Tömő u.38/A.
1082 Budapest, Baross u III/b.
I08I Budapest, Kun u.3.
1089 Budapest, Vajda Péter u. 37.
I0B9 Budapest, BIúÍhy ottó u 35
1086 Budapest, Koszorú u 14-16.
1085 Budapest, Somagłi BéIa u. 9-15.
1084 Budapest, Tohrci Lajos u 7-9.
1086 Budapest, Dankó u 37.
l087 Budapest, Szózados úÍ 12-14.
1086 Budapest, Szűíz u 2.
1083 Budapest, Szigony u.18.
I088 Budapest, Rdkóczí tit 15.
l08j Budapest, Baross u- 91.
1086 Budapest, Csobónc u.5.

Az óvodák felvételi kiirzetei megtekinthetőkazall.ábbi honlapokon: wwwjozsefuaľos.hu,
www. 08egyesitęttovoda. hu

A Napľaforgó Egyesített ivođa az integráltan nevelhető sajátos nevelésÍ ĺgényíÍ gyeľmekek
nevelését aza]ábbiak szeľint látia el:

. mozgĺáss zervl fogyatéko' 1ľÁ-ľI-xa- és Tesz.Vesz Tagóvoda)
- érzékszervi (látásĐ fogyatékos (Csodasziget. és Hétsánvirág Tagóvoda),
- éĺzékszp:ľvi (hallási) fogyatékos (Pitypang- és Százszorszép Tagóvoda),

enyhe értelmi fogyatékos (Csodasziget-, Napsugar- és Szivarvány Tagóvoda),
beszédfogyatekos (Napraforgó (széküelyóvoda), Csodasziget-, Hétsánviĺág-, Katica-,
Mesepďota-, Napsugar-, Szivaruány. és Várunk Ráđ Tagóvoda),
halmozottan fogyatékos enyhe értelmi és beszédfogyatékos (Csodasziget-, Napsugáľ- és
Sziváľvany Tagóvoda),

- .halmozottan řogyatékos étzékszewi (látásĐ és beszéđfogyatékos (Csodasziget- és
Hétsznv.lÍ áLE Tagó voda),

. haLnozottan fogyatékos érzékszrrvl (láüisi)' enyhe értetmi és beszédfogyatékos
(Csodasziget Tagóvoda),

- autianus spektľum zavaľ (Kincskeľeső Tagóvoda),
- egyéb pszichés fejlődési zavaľ (súlyos tanulási, figyelem. vagy magataĺtźsszabályozźsi

zav ar) (minden tagóvoda).

óvodaĺ nevelés keľetében magyar nyelveu ľoma kulfurá|ĺs nevelést végez: Napĺaforgo
(székfielyóvoda), Csodasziget-, GyeľekViľág., Hétszínviľág-o Katica., Kincskeľeső-, Koszorú-,
Mesepalota-, Napsugfu-, SzÁzszorszép-, Szivár-łáĺy.. TA-TI-KA-, Tesz-Vesz- és Várunk Rád
Tagóvoda'

Az ővoda vezetője a 20|7/20|8. nevelési évrę szóló felvételi kéľelmek elbínílásáľó| hozott
dřintését 2017. jrúnius 20.ig írásban kijzli a sztilőlĺkel (törvényes képviselőkkel).

A jogoľvoslati eljáľás szabályaĺ: Az óvoda döntése ellen jogszabályséľtésre, az intézľnény belső
sz.abalył'atźnak megsértéséľe vagy érdeksérelemľe hivatkozźlssď a sziilő (tiiľvényes képviselő) a
közléstől (illetve attő| a naptól, amikoľ tudomiásáľa jutott) tizenöt napon belül eljárást megindító
kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél' Az óvodavęzetó az eljárast megindító kéľelmet u ugy
összes iratź.ľa| nyolc napon belťil - ęlbínálás céIjából - megküldi a fenntartó önkormłínyzat nevében
másodfokon eljáró jegyzőhöz. A szülő (törvényes képviselő) a másodfoku döntés bírósági

J,^l



felülvizsgálatát kéľheti a kozléstőI számított harminc napon beliil, jogszabálysértésľe hivatkozassal.
arkr.37-39. $/

Az ővodárr,tatási kötelezettséE nem teljesítése esetén alkalrnazható jogkiivetkezmények:
Az a sni|ő vagy t<ĺrvényes képviselő, aki a sztilői feliigyelete vagy gyámsága alatt rflló gyermeket
kęllő iđőben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Flaazóvodaköteles gyeľmek egy nevelési évben öt nevelési napnál tĺjbbet mulaszt igazoIaÍlanul, az
óvoda vezetője értesíti a gyennek tényleges tartózkodasi helye szerint illetékes gyermekjóléti
szolgiílatot, ha a gyeĺiĺrek igamlatlan mulaszĺása eléťr a tíz nevelési ną)ot, akkor tajékoztat1a az
áttalanos szabrályséľtési hatóĘként eljĺĺró jáĺasi hivault, ha a gyermek igazolatlan mulaszĺása eléri
a húsz nevelési napot, al.ĺÍ<or éĺtesíti az illetékes gyfunhatoságot.

Budapest, 2017- április t3.
dr. Kocsis Máté
polgármester
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Szavazás eredménye

#:3042 Száma. 17'04j2ĺ0l0ĺNoT
|dĄe:2017 április .ĺ2 09:12
Típusa: Nyí|t
Határozat#37: E|fogadva
EgyszerĹĺ

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

11 91.67
0 0.00
1 8.33

73.33
0.00
6.67

Szavazott 12 í00-00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 3 20.00

Megjegyzés:

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ĺa
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Simon Gyorgy
Torök Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár
Dr. Eróss Gábor

Bá|int Gerge|y
dr. Szi|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

#.3043 Száma: 17.04.12ĺ0ĺ0l NoT
ldeje: 2017 ápri|is 12 09:13
Típusa: Nyílt
Határozat #38.43 ; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 12 100.00 80.00
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
SzavazoÍt 12 í00.00 80.00
Nem szavazott
TávoI
Osszesen
Megjegyzés:

Név

í00.00

Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Erőss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Simon György
Török Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár

Báĺĺnt GergeIy
dr. Szi|ágyi Demeter

0
?

0.00
20.00

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

#:3044 Száma: 17'04.12l.| l0lNoT
|deje:2017 április 12 09:25
Típusa: Nyílt
Határozat#45; E|utasítva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem

4 33.33
5 41.67

26.67
33.33

Tartózkodik 3 25.00 20.00
Szavazott 12 100.00 80.00
Nem szavazott 0.00
Távo| 3 20'00

Megjegyzés:

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Erőss Gábor
Komássy Ákos
Simon György
Kis Korné|ia
Máté András
Nagy Gáborné
Török Patrik
Zentai oszkár
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Vámos Andrea

Báĺint Gerge|y
dr. Szĺ|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

#: 3045 Száma: 17 .o4.12l1 l0l NoT
|dĄe.2017 április 12 09:25
Típusa: Nyí|t
Határozat#46; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% Ossz%
12 100.00
0 0.00

lgen
Nem

00
00

80.00
0.00
0.00

80.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 12 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 3 20.00

Megjegyzés:

Név
Camara-Bereczki Ferenc M ik|ós
Dr. Erőss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ĺa
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Simon György
Törok Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár

Bálint Gergely
dr. Sziĺágyi Demeter

Voks
ĺgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távoĺ
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

#: 3046 Száma: 17 .04.12l 1 l0lA/oT
|deje: 2017 ápri|is 12 09:31
Típusa: Nyílt
Határozat#47; E|utasítva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 2 18.18 13.33
Nem 8 72.73 53.33
Tartózkodĺk 1 9.09 6.67
Szavazott íĺ 100.00 73'33
Nem szavazott 0 0.00

Iávo| 4 26.67
osszesen ĺ5 í00'00
Megjegyzés:

Név
Camara-Bereczkĺ Ferenc Miklós
Komássy Ákos
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Kornélia
Máté András
Nagy Gáborné
Torök Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár
Dr. Erőss Gábor

Bá|int Gerge|y
Simon György
dr. Szi|ágyi Demeter

Voks
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

#. 3047 Száma: 17.04'12l1ĺ0lNoT
|dĄe:2017 áprĺ|is 12 09:3'ĺ
Típusa: Nyí|t
Határozat#48; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 11 ĺ00.00 73.33
Nem szavazott 0 0.00

Iávo| 4 26'67
osszesen í5 ĺ00.00
Megjegyzés:

11 100.00 73.33
0 0.00 0.00
0 000 000

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Erőss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Torök Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár

Bá|ĺnt Gerge|y
Simon György
dr. Szi|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

#: 3048 Száma: 17 .04.1211 ĺ0ĺ NoT
|dĄe:2017 ápri|is 12 09:46
Típusa: Nyí|t
Határozat#49; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
11 100.00
0 0.00

Tartózkoclik 0 000
Szavazott 11 í00.00
Nem szavazott 0.00
Távo| 4 26.67

Megjegyzés:

lgen
Nem

73.33
0.00
000

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Erőss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Torök Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár

Bá|int Gergeĺy
Simon György
dr. Szi|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
Távol
Távol

Frakció



S.zavazás eredménye

#: 3054 Száma: 17.o4.12l1 ĺ0l NoT
|dĄe: 2017 ápri|ĺs 12 10:13
Típusa: Nyí|t
Határozat #55.60; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szavo/" össz%
lgen
Nem

8 72.73
0 0.00

53.33
0.00

Tartózkodik 3 27.27 20.00
Szavazott 11 í00.00 73.33
Nem szavazott 0.00
Távo| 4 26'67

Megjegyzés:

Név
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Máté András
Nagy Gáborné
Törok Patrik
Vámos Andrea
Zentaioszkár
Camara-Bereczki Ferenc M ik|ós
Dr' Erőss Gábor
Komássy Ákos

Báĺĺnt Gerge|y
Simon György
dr. Szi|ágyi Demeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
ĺgen
Tart.
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI
Távol
TávoI

Frakció



Szavazás eredménye

#: 3055 Száma: 17.04.12ĺ2l0lNoT
|dĄe. 2017 ápri|is 12 10:20
Típusa: Nyí|t
Határozat#61; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szavo/n összo/.
lgen
Nem
Tartózkodik

0.00
26.67

9 81.82
0 0.00
2 18.18

60.00
0.00

13.33
Szavazott íí ĺ00.00 73.33
Nem szavazott
TávoI
Osszesen
Megjegyzés:

í00.00

0
4
51

Név
Camara-Bereczki Ferenc Miklis
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Máté András
Nagy Gáborné
Törok Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár
Dr. Erőss Gábor
Komássy Ákos

Bá|int Gerge|y
Sĺmon György
dr. Szi|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tań.
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI
Távol

Frakció



Szavazás eredménye

#: 3056 Száma. 17'o4.12ĺ2ĺol NoT
|dĄe' 2017 ápri|is 121o:41
Típusa: Nyí|t
Határozat#62i Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 11 í 00.00 73.33
Nem szavazott 0 0-00
Távo| 4 26.67

Megjegyzés:

11 100.00
0 0.00
0 0.00

73.33
0.00
0.00

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Erőss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Komássy Ákos
Máté András
Nagy Gáborné
Torök Patrik
Vámos Andrea
Zentai oszkár

Bá|int Gerge|y
Simon György
dr. Szi|ágyiDemeter

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
TávoI
TávoI
Távoĺ

Frakció

10



Szavazás eredménye

#: 3057 Száma: 17 .o4.12ĺ2lU Nor
|deje:2017 április 12 10:51
Típusa: Nyí|t
Határozat #63; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 9 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 6 40'00

Megjegyzés:

I 100.00
0 0.00
0 0.00

60.00
0.00
0.00

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
Dr. Eróss Gábor
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser József
Kis Korné|ia
Máté András
Nagy Gáborné
Török Patrik
Zentai oszkár

Bálĺnt GergeIy
Komássy Ákos
Simon GyÖrgy
dr. Szi|ágyi Demeter
Vámos Andrea

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
Távol
TávoI
TávoI
TávoI
Távol

Frakció

TL



Szavazás eľedménye

#: 3058 Száma: 17 .04'12ĺ2lolNoT
|dĄe:2017 ápri|is 12 10:53
Típusa: Nyí|t
Határozat#64; Elfogadva
Egyszerű

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

8 80.00
0 0.00
2 20.00

53.34
0.00

13.33
Szavazott í0 í00.00 66.67
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 5 33.33

Megjegyzés:

Név
Camara-Bereczki Ferenc Mik|ós
dr. Ferencz Orsolya
Kaiser Jizsef
Kis Kornélia
Máté András
Nagy Gáborné
Torök Patrik
Zentaioszkár
Dr. Eross Gábor
Komássy Ákos

Bálint Gerge|y
Simon György
dr. Szi|ágyiDemeter
Vámos Andrea

Voks
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.
Tart.

TávoI
TávoI
TávoI
TávoI
TávoI

Frakció

T2


