
BUDAPEST  FŐVÁROS VIIL KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
EMBER' ERŐFORRÁS sizorratte 

JEGYZŐ KÖNW 
Készült: Az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  május 8-án (szerda)  9"  órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  I. emelet 100-as tárgyalójában megtartott  4.  rendkívüli üléséről 

Levezető elnök: Zentai Oszkár 

Jelenlévő tagok: Dr. Ferencz Orsolya — alelnök 
Dr. Szilágyi Demeter — alelnök 
Simon  György — alelnök 
Kaiser  József Lajos 
Komássy Ákos 
Nagy Gábomé 
Kis Kornélia 
Török Patrik 
Somogyi Noémi 
Vámos  Andrea 
Bálint Gergely 

Távolmaradását bejelentette: Guzs Gyula 
Dr. Erőss Gábor János 

Távolmaradását nem jelezte: Veres Gábor 

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné — alpolgármester, Dr. Mészár  Erika  — aljegyző, 
Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály vezetöje, Dr. Juhász Marica — Humánszolgáltatási 
ügyosztály vezetője, dr. Szász Imola -  Jogi  Iroda jogtanácsosa, Solymosi Beáta — Szervezési és 
Képviselői Iroda vezetője, Dr. Vikman Klára — Humánkapcsolati Iroda vezetője, Dr. Kaszanyi-
Kollár Zsuzsanna — Családtámogatási Iroda vezetője, dr. Sasi-Szabó Enikő - Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Kft. gazdasági vezetője, Takács  Gabor  — Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese, szakmai vezető Váczi 
Miklösné — Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztet Fórum munkatársa, Brujman Krisztina — Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék intézményvezető-helyettese, Gávay  Zoltan  — Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum, F.E.C.S.K.E. Közhasznú Egyesület 

Zentai Oszkár 
Köszönti a megjelenteket, az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  évi  4.  rendkívüli ülését 
megnyitja.  12  fő van jelen, a Bizottság határozatképes.  A  helyszínváltozásra tekintettel elmondja, 
hogy kézi szavazással fogják megállapítani a döntések eredményét, a mikrofonok viszont 
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működnek.  A  napirendre a kiküldöttek szerint tesz javaslatot, majd szavazásra bocsátja a 
napirendi javaslatot. 
Megállapítja, hogy  11  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal a Bizottság elfogadta a napirendet. 
(Komássy Ákos „tartózkodás" szavazatot adott le.) 

72/2019. (V.08.)  sz. EMBI határozat  (11  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja el: 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1. Javaslat a  2019.  évi sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatok elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

2. Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Zentai Oszkár 
Van-e különtárgyalási javaslat? Van, akkor külön tárgyalják az  1.  blokk két előterjesztését. 

Napirend  I.1.  pontja: Javaslat a  2019.  évi sport, civil, egyházi és nemzetiségi pályázatok 
elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné — alpolgármester 

Zentai Oszkár 
A  napirend tárgyalását megnyitja, a vitát megnyitja. Kérdések, hozzászólások nincsenek, a vitát 
lezárja és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Bizottság  11  igen,  0  nem,  1  tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot. 
(Komássy Ákos „tartózkodás" szavazatot adott le.) 

73/2019. (V.08.)  sz. EMBI határozat  (11  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 
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1.  javasolja a polgármesternek, hogy a  2019.  évi civil pályázat keretében az alábbi 
szervezeteket, személyeket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi 
összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe 
Pályázat célja Támogatási 

összeg 

1. Józsefvárosi MÁV- 
telepért Egyesület 
1087 Budapest, 
Salgótarjáni  u. 17. 1/7. 

A MÁV telepen megvalósuló programok szervezése, 
közösség összetartása. Időszaki és ünnepi rendezvények 
megszervezése. Működési költség: (könyvelő, terembérlés, 
marketing), eszközbeszerzés, rendezvények (Húsvét 
szabadtéri program, Gyermeknap, Anyák napja, MÁV 
telepi búcsú,  Advent) 

1.500.000,- Ft 
(működés) 

2. Civilek a Százados 
Negyedért Egyesület 
1087 Budapest, 
Hős  u. 6.  fszt./402. 

Marketing kiadások, grafikai tervezés. Rendszeres 
programok: Bababörze, garázsvásár, Százados negyedi 
klubestek, Halloween, Mikulás, egyesületi vacsora. 
Egyszeri programok szervezési költségei: Nyuszi ünnep, 
Családok napja, Százados piknik, I. Százados Negyedi 
Fesztivál, Szőrös családtagok napja, advent, 
Rendezvényekhez alapanyag, eszközbeszerzés. 
Terembérlet, működési kiadások. 

1.000.000,- Ft 
(működés) 

3. Százados úti 
Művésztelep Egyesület 
1087 Budapest, 
Százados út  3-13. 3 
épület  6. 

Nyitott Művésztelep  2019,  Egyesületi-Művésztelep majális, 
Szabadtéri tárlat, filmklub, művészek előadásai. 
Eszközbeszerzés: (nyomtató, projektor, vetítővászon, 
hangosítás, világítás LED, kerti sörpad) Működés, 
rendezvény (vendéglátás, installációs költség, működési 
költség, honlap fejlesztés) 

400.000,- Ft 
(működés) 

4. Társak a Teleki Térért 
Egyesület 
1086 Budapest, 
Teleki tér  24. 1/10. 

Programszervezés (évadnyitó, Híd a kultúrák között 
Fesztivál, Gyermeknap, Civil  road  show, Házi finomságok 
fesztiválja, Nyárzáró családi sportnap, Mesterségem címere 
fesztivál, Mikulás, Karácsony, évzáró estély), 6 éves 
jubileumi közösségépítő és nemzetközi kapcsolatfejlesztő 
körút Erdélyben (utazási, szállás költség), kiadványok 
(nyomdaköltség), eszközbeszerzés (sátrak, pavilonok, 
székek, irodatechnikai eszközök, számítástechnikai 
eszközök, sporteszközök, hangtechnika, szabadidős 
eszközök, barkácseszközök) Működéssel járó költségek  (3 
helyiség bérleti díja, rezsiköltség, távközlési díjak) 

3.000.000,- Ft 
(működés 

1.700.000,- Ft, 
felhalmozás 

1.300.000,- Ft) 

5. Civilek a Palotanegye- 
dert Egyesület 
1088 Budapest, 
Lőrinc pap tér  3. 

Palotanegyedi lokálpatriotizmus és imázs erősítése, 
kulturális programok szervezése. Ügyvitel, kiadvány, 
marketing, rendezvények (Kultúrák találkozása, lakossági 
fórumok, Gyermeknap, Bródy piknik, Karácsony) 

350.000,- Ft 
(működés) 

6. Közösség a Corvin- 
Losonci Negyedért 
Egyesület 
1083 Budapest, 
Práter  u. 71.  fszt./7. 

Működési kiadások (közösségi terembérlés, közterület 
foglalás, rezsi költségek, könyvelői díj, grafikai munkák, 
marketing eszközök gyártása) Rendezvények (Corvin 
családi nap a Horváth Mihály téren, zenés utcabál, családi 
vetélkedő, Húsvéti program a Losonci téren, Losi nap, 
rajzverseny, családi vetélkedő, ugrálóvár, Jelmezbál, 
tökfaragás, Mikulás ünnep, köztéri karácsonyfadíszítés a 
Práter utcában, évzáró egyesületi vacsora) 

1.500.000,- Ft 
(működés) 
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7. Tisztviselőtelepi 
Önkormányzati 
Egyesület 
1089 Budapest, 
Biró Lajos  30. 

Hagyományőrző Rózsabál szervezése a Hunguest  Hotel 
Millennium nagytelinében  2019.  június 7-én. (Fellépők, 
egyéb költség) Bogrács fesztivál szervezése  2019.  szept.  7- 
én. (fellépők, mobil WC, anyagköltség) Operett est. 
(fellépők, egyéb költség) Mikulás ünnepség szervezése. 
(fellépők, egyéb költség) Működési költségek. 

580.000,- Ft 
(működés) 

8. Társaság a Csarnok- 
Népszínház Negyedért 
Egyesület 
1082 Budapest, 
Horváth Mihály tér  1. 
üzlet  1. 

Közösségépítés, helyi rendezvények és tematikus 
programok szervezése a Csarnok és Népszínház 
negyedekben. Helyi kiadványok készítése, húsvéti program 
a Rákóczi téren, gyelineknapi rajzverseny, szemétszedés a 
Népszínház utcában. Szüreti bográcsozás a Tolnai utcai 

1.500.000,- Ft 
(működés) 

közösségi kertben. Működési költség, eszközbeszerzés, 
rendezvények (évzáró, Húsvét a Csarnok negyedben, 
Családok napja, Bográcsozás, szüreti rendezvény,  Advent). 

9. Sors-Társak Újra 
Együtt Egyesület 
1086 Budapest, 
Dobozi  u. 7-9.  fszt./9. 

2019. évi kulturális program megvalósítása, ünnepi 
megemlékezések, zongoraoktatás, iroda felújítása. 
Működés, fenntartás, éves programok, hangszervásárlás, 
zongoraoktatás, emlékdíj, iroda felújítás. 

1.000.000,- Ft 
(működés 

500.000,- Ft 
felhalmozás 
500.000,- Ft) 

10. Józsefvárosi 
Kosárlabda  Club 
2096  Üröm, 
Cinege  u. 9. 

Edzőtábor szervezése az utánpótlás csapatok részére 
Balatonalmádiban  25  fő gyerek,  5  fő edző részvételével. 
(utazási költség, szállás, étkezés, tornaterem bérleti díj, 
strandbelépő) 

300.000,- Ft 
(működés) 

11. Ritka és Veleszületett 
Rendellenességgel Élők 
Országos Szövetsége 
1089 Budapest, 
Orczy út  2. 

A  szervezet éves működési költségei. (iroda bérleti díj, 
rezsi,  PR,  marketing kiadványok, Mentőöv Információs 
Központ  2019.  évi beszámolója,  roll up,  szóróanyag) (működés

 
) 

300.000,- Ft 

12. Magyar Williams 
Szindróma Társaság 
1089 Budapest, 
Orczy út  2. 

20 éves jubileumi programsorozat. Négy kiemelt 
rendezvény szervezése  1.  Tavaszi családi nap  2. 1  hetes 
nyári családi fejlesztő tábor  3. Csapatépítő, rekreációs 
hosszúhétvége 4. Karácsonyi jótékonysági koncert és 
játszóház (eszközbeszerzés (családi nap), szakmai 
koordinátor, irodai munkatárs, születésnapi torta, nyári 
tábor szállás, étkezés, iroda bérleti díj) 

300.000,- Ft 
(mű k öd és ) 

13. Nyitott Ajtó az Életre 
Egyesület 
1084 Budapest, 
Mátyás tér  14. 5/4. 

Öt lépésből álló programsorozat:  1.  Börtönlátogatás és azt 
követően beszélgetés a rendőrség képviselőivel és 
érintettekkel drogprevenció és elrettentés céljából. 2. 
Színházi előadás a rasszizmus és kirekesztés témájában.  A 
Cigány-Magyar  csapatépítő tréning című előadást a Tudás 
Hatalom és a Mentőcsónak egység fiatal színészei adják 
elő.  3.  Üt a jövőbe előadás  4.  Kirándulás szervezése.  5. 
Záró esemény: család-barát nap a résztvevő gyerekek 
családjaival közösen. (utazási költség, helyiségbérlés, 
vendéglátás, előadók, színházi előadás, technikai feltételek 
biztosítása, emléklap, nyomtatás, írószer) 

500.000,- Ft 
(működés) 
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14. Báthory-Bem 
Hagyományőrző 
Egyesület 
1086 Budapest, 
Szeszgyár  u. 9.  fszt./6. 

Józsefváros bekapcsolása a Rákóczi kultusz ápolásába, ezen 
belül a Rákóczi Kulturális Európai Útvonalba (Rákóczi 
Szövetség). Józsefváros lengyel testvérvárosi kapcsolatának 
előkészítése az erősödő V4 együttműködés keretében. 
Megemlékezés a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
és Bem József hazaszállításának 90-ik évfordulója 
alkalmából. (programszervezés, utazás, szállás, 
eszközbeszerzés, eszközfelújítás, kiadvány, működés) 

300.000,- Ft 
mű és köd () 

15. Szebben Szeretnék 
Járni Egyesület 
1082 Budapest, 
Corvin köz  6. 

Csoportos önismereti, személyiségfejlesztő foglalkozások 
és táplálkozási ismeretek. (megbízási díj, oktatási anyag, 
egyéb anyag) 

300.000,- Ft 
(működés) 

16. Nagycsaládosok 
Józsefvárosi 
Egyesülete 
1084 Budapest, 
Déri Miksa  u. 18. 1/1. 

Nyári családi tábor szervezése 40 fő részére 
Gyomaendrődön (szállás, étkezés) 

(működés) 

400.000,- R 

17. Osonó Színházműhely 
1081 Budapest, 
Kiss József  u. 12. 
fszt./8. 

Az Osonó Színházműhely bemutatkozása Józsefváros 
középiskoláiban. Együttműködési megállapodással 
rendelkezik a Leövey Klára Görögkatolikus 
Gimnáziummal, a Kövessi Erzsébet Baptista 
Gimnáziummal, a Szász Ferenc Kereskedelmi 
Szakgimnáziummal. Fórumszínházi előadás és feldolgozó 
beszélgetés a diákság bevonásával, valamint fejlesztő 
tréningek szervezése 5 józsefvárosi középiskolában. 
(előadások, tréningek) 

0,- Ft 

18. Göröngyös  fit 
Foglalkoztatási és 
Szociális Egyesület 
1102 Budapest, 
Ónodi  u. 3. 1/3. 

Sípos Mihály boxedzéseire járó fiatalok étkezéseinek, 
valamint sporteszközök beszerzésének támogatása. Az 
edzések a tervek szerint a Kesztyűgyár Közösségi Házban 
valósulnának meg. (étkezés, vitamin, sporteszköz 
beszerzése, szállítás) 

500.000,- Ft 
(működés 

400.000,- Ft 
felhalmozás 
100.000,- Ft) 

19. Pázmány Péter 
Ifjúsági Egyesület 
1082 Budapest, 
Harminckettesek tere 
6/a. 

Nyári cserkésztáborok szervezése  2  alkalommal. Alsós 
tábor (Nagybörzsöny  5  nap)  35  fő, Nagytábor (Mátraalmás 
10  nap)  45  fő. (élelmiszer, higiénés eszközök, strandbelépő, 
keretmese ruha anyagköltség, egészségügyi eszközök, 
eszközbeszerzés, könyvelés) 

300.000,- Ft 
(működés ) 

20. Keresztény 
Értelmiségiek 
Szövetsége 
1016 Budapest, 
Aladár  u. 17.  fszt./4. 

A Szent József plébánia helyszínen előadássorozat 
szervezése (ajándék, tiszteletdíj), 3 napos kirándulás 
szervezése a Zemplén hegységben (utazás, szállás) 

mű ködés 

300.000,- Ft 
()  

21. Magyar  Plakát 
Társaság Egyesület 
1089 Budapest, 
Villám  u. 11. 

Felhalmozódott kiállítási anyagok tárolása, kiállítása. 
(tárolószekrény, polc, tárolóanyagok, plakátok tárolására 
mappák, kiállításhoz keretek, digitalizálás) 

200.000,- Ft 
(működés) 

22. Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete 
1136 Budapest, 
Hegedűs Gyula  u. 43. 

Az Egyesület józsefvárosi csoportjának programjai 
keretében: Klubnapok: rendezvényszervezés, szabadidős, 
rekreációs programok (belépők, utazási költségek), a 
józsefvárosi csoport ismertségét növelő költségek. 

50.000,- Ft 
(működés) 
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23. Timár Gábor István A szabadság földje című regény megírása, kiadása, 
reklámozása. (nyomda, reklám) 

50.000,- Ft 
(működés) 

24. Danyi Nikoletta A Vienna  Konservatorium  Budapest  Főiskolán klasszikus 
fuvola tanár szakon  2.  szemeszteres hallgató tandíjának 
finanszírozása. 

100.000,- Ft 
(működés) 

25. Jónás  Daniel Nevezési díjak, zongorakísérő, utazás, szállás, étkezés, 
koncert. 

100.000,- Ft 
(m ű ködés) 

26. Jónás Rezső (ifjabb) Lemezanyag felvétele (stúdió, próbaterem, szállítás, utazás, 
hang,  fénytechnika). 

100.000,- Ft 
(működés) 

27. Jónás Rezső Koncertsorozat létrehozása: helyszín, dekoráció, hangosítás, 
fény, hangszer bérlése, szállítás, reklám, közreműködők 
tiszteletdíj a) 

100.000,- Ft 
(működés) 

28. Rupa  Ilona Lemezfelvétel: új hanganyag felvétele (stúdió, zenei 
kíséret) Koncertszervezés: jubileumi előadói est 
(rendezvényszervezés). 

300.000,- Ft 
(működés) 

29. Szűcs Zsuzsanna Kiállítás megvalósítása (bérleti díj, rezsi, szállítás, 
installáció, tiszteletdíj megnyitó személynek, fotó). 

50.000,- Ft 
(működés) 

30. Gál Krisztián Árpád Az elmúlt húsz évben elkészült, jelentős mennyiségű 
grafikai anyag művészettörténész és szakmai kurátor 
segítségével történő rendszerezése és albumban történő 
kiadása. (fotó, digitalizálás, grafikai tervezés, nyomdai 
előkészítés, nyomdaköltség) 

100.000,- Ft 
(működés) 

31. Molnár János Festő, grafikusművész. Kiállításokon való részvételhez 
készített képek, festmények keretezése. 

40.000,- Ft 
(működés) 

32. Kovács Zalán László 
egyéni vállalkozó 

A  Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes  4  koncertből álló 
koncertsorozatának támogatása. (rendezvényszervezés, 
hangtechnika bérlése, utazás, kiadvány, étkezés) 

300.000,- Ft 
(működés) 

33. Berényi Diána 
Adrienne 

Saját divat márkát kíván létrehozni  a  fenntartható és etikus 
hazai gyártás fényében. (eszközpark fejlesztés,  interlock, 
ipari varrógép, műhelybérlés, felújítás, varrodai munkák 
kiszervezése, anyagköltség, honlap fejlesztés) 

0,- Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

2.  javasolja a polgármesternek, hogy a  2019.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi 
szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási 
összeg 

1. Isteni Megváltóról 
Nevezett Nővérek 
Kongregációja - 
Magyar  Tartomány 
1085 Budapest, 
Horánszky utca  17. 

A  Szent  Anna  Kollégium egyetemista lányai számára 
évkezdő közösségi hétvége és lelkigyakorlat szervezése, 
kivitelezése. 200.000,- Ft 

(működés) 

2. Jó Pásztor Lelkészség 
1089 Budapest, 
Kálvária tér  22. 

I. Májusi zarándoklat  2019.  május 4-én  49  fővel (utazás 
költségei, múzeum belépője). 

150.000,- Ft (működés)
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3. Budapest  - Törökőri 
Kis Szent Teréz 
Plébánia 
1087 Budapest, 
Kerepesi  fit 31-33. 

A templom és plébánia rezsiköltségei és a plébániai 
közösség lelkigyakorlat megszervezése a nagyböjti vagy 
adventi időszakban (szállás, utazás) 300.000,- Ft 

(működés) 

4. Budapesti Zsidó 
Hitközség 
1075 Budapest, 
Sip  utca  12. 

1.  Nagy Fuvaros utcai körzetben rendezvények, ünnepek 
költségei (művészek, oktatók előadói tiszteletdíja, kiddusok, 
étkezések, imakönyvek, rituális tárgyak megrendelése) 
2.  Illemhelyiségek, kézmosó felújításának folytatása a Nagy 
Fuvaros utcai körzetben. 
3.  Energiatakarékos mosógép beszerzése a Nagy Fuvaros 
utcai körzetben. 
4.  Scheiber Sándor utcai Bét Jehuda körzetben ünnepek 
megtartása (előadói tiszteletdíjak, hangosítás költsége, kóser 
frissítők) 

350.000,- Ft 
(működés) 

5. Budapest  József utcai 
Baptista Gyülekezet 
1084 Budapest, 
József utca  12. 

1.Gyülekezeti ifjúsági tábor megszervezése. 
2. Gyülekezeti közösségi tábor szervezése. 
3.Nyugdíjas kirándulás szervezése 

400.000,- Ft 
(működés) 

6. Üdvhadsereg 
Józsefvárosi 
Gyülekezete 
1086 Budapest, 
Dobozi utca  31 

1.Nyári napközis gyerektábor 
2. Játszótéri gyermekprogram 

400.000,- Ft 
(működés) 

7. Józsefvárosi Szent 
József R.K. Plébánia 
1082 Budapest, 
Horváth Mihály tér  7. 

I. Nyári táboroztatás családok és idősek részére 
2. Idősek, nagycsaládosok, nehezebb anyagi körülmények 
között élők részére étkeztetés és élelmiszer osztás, 
3.Kulturális hangverseny 
4. Ars  Sacra  Fesztivál 

925.000,- Ft 
(működés) 

8. Nagyvárad téri 
Református 
Egyházközség 
1089 Budapest, 
Üllői út  88-92. 

1.Közösségi program - nyári bentlakásos tábor szervezése 
Gárdonyban  13-18  éves korosztálynak  2019. 07-16  között. 
2. Épületállomány felújítása, eszközbeszerzés, 
gyermekfoglalkoztató kialakítása és felszerelése,  20  óvodás 
korú gyermek foglalkoztatására alkalmas helyiség, bútorzat, 
eszközrendszer. 750.000,- Ft) 

1.000.000,- Ft 
(működés 

250.000,- Ft 
felhalmozás 

9. Szent Rókus Plébánia 
1088 Budapest, 
Rákóczi út  27/A. 

1. Zarándoklat Gyulára és Makóra, a Mária-kegyhely 
felkeresése. 
2. Szent Rókus működési költségeinek támogatása. 

500.000, Ft - 
(működés) 

10. Jézus Társasága 
Magyarországi 
Rendtartománya 
1085 Budapest, 
Horánszky utca  20. 

1.Pesti Jézus Szíve Templom-bemutató kiadvány - évi két 
alkalommal megjelenő templom-bemutató füzet következő 
számának megjelentetése. Grafikai előkészítés, tördelés. 
2. Pesti Jézus Szíve templom - Őszi hálaadási ünnepség 
szervezése, étkezés költség. 

670.000,- Ft 
(működés) 

11. Budapest-Józsefvárosi 
Református 
Egyházközség 
1085 Budapest, 
Salétrom utca  5. 

Gyülekezeti nyári gyerektáborainak megszervezése. 
I. Piliscsabai általános iskolai tábor  (30  gyerek és  6  felnőtt) 
2.  Budapesti óvodás napközis tábor  (20  óvodás,  5  felnőtt) 

(működés) 

500.000,- Ft 
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12. Tisztviselőtelepi 
Plébánia 
1089 Budapest, 
Bláthy Ottó utca  22. 

Idősek és nagycsaládosok kétszer 1 napos kirándulása: 
Majkra-Komáromba, valamint Esztergomba és Visegrádra. 450.000,- Ft 

(működés) 

13. Szlovákajkú 
Evangélikus 
Egyházközség 
1081 Budapest, 
Rákóczi út  57/A. 

Kémények felújítása, bélelése (közvetlen életveszély 
elhárítása érdekében) és Szlovákiai Biblia Tábor. 

500.000,- Ft 
(működés 

125.000,- Ft 
felhalmozás 
375.000,- Ft) 

14. Budapest-  Törökőri 
Református 
Egyházközség 
1087 Budapest, 
Százados  Lit 4. 

1.Gyermektábor 
2. Gyülekezeti hétvége 
3.Hidegburkolási munkák 

480.000,- Ft 
(működés 

120.000,- Ft 
felhalmozás 
360.000,- Ft) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

3.  javasolja a polgármesternek, hogy a  2019.  évi sport pályázat keretében az alábbi 
szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási összeg 

1. 
OSC Ritmikus 
Gimnasztika 
Sportegyesület 
1086 Budapest, 
Teleki tér  19. 

Az OSC RG SE ritmikus gimnasztika  3  hét nyári 
edzőtáborának  2  helyszínen történő megszervezése. 

150.000,- Ft 
(működés) 

2. Józsefvárosi 
Diáksport Egyesület 
1085 Budapest, 
Somogyi Béla  u. 13. 

Közüzemi számlák, bérleti díj, javítási munkák 
támogatása. 200.000,- Ft 

(működés) 

3. Golden Tiger's Kung 
Fu Club Sport 
Egyesület 
1085 Budapest, 
Rökk Szilárd  u. 15. 

Közös költség támogatása. 

150.000,- Ft 
(működés) 

4. BKV  Előre  Sport 
Club  Közhasznú 
Szervezet 
1087 Budapest, 
Sport  utca  2. 

Éves energia díj támogatása. 

0,- Ft 

5. Magyar  Goju-Kai 
Szövetség 
1089 Budapest, 
Orczy út  41. 

A  edzőteremként funkcionáló Pál utca  6.  szám alatti 
pincehelyiség felújítási munkálatainak folytatása. 150.000,- Ft 

(felhalmozás) 

6. Mabuni 
Sportegyesület 
1091 Budapest,  Üllői 
Út  169. IX. em 38. 

Táborszervezés. Az egyesület által szervezett 
edzőtáborban résztvevők költségeinek csökkentése. 200.000,- Ft 

(működés) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási összeg 

7. Józsefvárosi 
Kosárlabda  Club 
2096  Üröm, 
Cinege utca  9. 

Tervezett bajnokságokon részvétel:-NBII felnőtt férfi, 
Regionális Kiemelt Bajnokság Férfi,  Budapest  Bajnokság 
Női Felnőtt,  U16  Fiú  Budapest  Bajnokság,  U14  Fiú 
Országos Bajnokság,  U 14  Leány  Budapest  Bajnokság, 
U12  Fiú-Lány vegyes csapat Országos Bajnokság, Ül  1 
Fiú-Lány vegyes csapat Országos Bajnokság  (2  csapat) 
(nevezési díj, versenyeztetéshez kapcsolódó terembérleti 
díjakat és felmerülő játékvezetői és egyéb költségek) 

500.000,- Ft 
(működés) 

8. Magyar  Aikikai 
Aikido  Egyesület 
1098 Budapest, 
Napfény utca  16. 

Terembérleti díj támogatása, program szervezés, 
edzőtáborozás, eszközbeszerzés, eszközfelújítás (tatamik). 

200.000,- Ft 
(működés) 

9. Budapesti Honvéd 
Sportegyesület / 
Horváth Noémi 
1134 Budapest, 
Dózsa György út  53. 

Horváth Noémi VIII. kerületi lakos számára  SUP ("stand 
up paddle")  deszka beszerzése. 

U. 000,- Ft 
(működés) 

10. Tempo-Aqua  Úszó és 
Triatlon 
Sportegyesület / Kis 
Emese Napsugár 
1182 Budapest, 
Flór Ferenc utca  133. 

Versenyzőjük, Kis Emese Napsugár VIII. kerületi lakos 
támogatása. Triatlonos versenymez, futócipő, futóruházat, 
kerékpáros cipő, úszóruha, kerékpáros bukósisak, 
kerékpár felszerelés, alkatrész, gumi, szervizelés) 

150.000,- Ft 
(működés) 

11. Műegyetem Atlétika 
és  Football Club  / 
Herló György 
1111 Budapest, 
Műegyetem rkp.  1-3. 

Herló György józsefvárosi lakos  junior  korú kiemelt 
kosárlabdázójának sport támogatása. Felhasználás: egyéni 
képzésének szükséges edzőterem, edzők, speciális 
sporteszközök bérleti díja és használata, pályázó hazai és 
nemzetközi versenyeztetése, megfelelő sportruházatának 
és sporteszközeinek beszerzése, speciális étrend, illetve 
étrendkiegészítők beszerzése. 

100.000,- Ft 
(működés ) 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

4.  javasolja a polgármesternek, hogy a  2019.  évi nemzetiségi pályázat keretében az alábbi 
nemzetiségi önkormányzatokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi 
összegekkel támogassa: 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási összeg 

1. Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

4 alkalomból álló ismeretterjesztő előadássorozat a 
Kárpát-medencei nemzetiségek helyzetéről, jogairól, 
együttműködési kultúrájáról. 

100.000,- Ft 
(működés) 

2. Józsefvárosi Német 
Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Józsefvárosi Szlovák 
Önkormányzat és 
Józsefvárosi Szerb 
Önkormányzat közös 
pályázat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Nemzetiségi  Gila  szervezése német, szerb és szlovák 
fellépőkkel a Teleki László tér szabadtéri színpadán vagy 
a H13-ban. A támogatás egyenlő arányban kerül 
felosztásra a három szervezet között. 

750.000,- Ft 
(működés) 

3. Józsefvárosi Lengyel 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Képzőművészeti foglalkozások gyerekeknek, Teleki téri 
rendezvény (Sokszínű Józsefváros) nemzetiségi bemutató, 
Világjáró előadás  2  alkalom. 

100.000,- Ft 
(működés) 

4. Józsefvárosi Szlovák 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Hagyományőrző rendezvények, szlovák nyelvű szentmise 
minden hónap első vasárnapján a  Horvath  Mihály téri 
Szent József Plébániában, koszorúzás  10  józsefvárosi és  1 
visegrádi emléktáblánál, utazás Visegrádra, nemzetiségi 
kiadvány (Budapesti Szlovák Újság). 

100.000,- Ft 
(működés) 

5. Józsefvárosi Szerb 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Szent Illés napi rendezvény, nyári hittan tábor, nyári 
nyelvi  tabor,  nyári folklór  tabor. 100.000,- Ft 

(működés) 

6. Józsefvárosi Bolgár 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Bolgár történeti kirándulás Debrecenbe. Jubileumi 
kiadvány megjelentetése a  100  éves Budapesti Bolgár 
Iskolával kapcsolatban. 

200.000,- Ft 
(működés) 

7. Józsefvárosi Görög 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

"70  év  70  kép" című kiállítás szervezése, Zenés irodalmi 
est. 100.000,- Ft 

(működés) 

8. Józsefvárosi Ruszin 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Ruszin Kalendárium  Almanach  2018.  című kiadvány 
megjelentetése. 100.000,- Ft 

(működés) 

9. Józsefvárosi Roma 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Vajdahunyad  u. 14. 

Ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó zenés rendezvények 
(150  -  200  fő részvételével) szervezési költségei 
(2019.  május Tavaszbúcsúztató 
2019.  június Nyárköszöntő 
2019.  július Roma Fesztivál 
2019.  július Cigányvarázs 
2019.  augusztus Ünnepi koncert 
2019.  augusztus Roma Fesztivál 

4.600.000,- Ft 
(működés) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatási összeg 

10 Józsefvárosi Román 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Részvétel a "Sokszínű Józsefváros" programsorozaton. 
Előadás megtartása "Mesterséges intelligencia" címmel, 
zenei fellépés, román kisplasztikai kiállítás, gasztronómiai 
bemutató. 

0,- Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat kábítószer-ellenes programok megvalósításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Ferencz Orsolya - képviselő 

Zentai Oszkár 
A  napirend vitáját megnyitja, van-e kérdés, hozzászólás. Megadja a szót Bálint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
Felvilágosítást kér néhány dologban, ami nem világos számára. Az előterjesztett programban egy 
civil szervezet vállalta a program lebonyolítását. Az előző előterjesztésben nem látta ezt a civil 
szervezetet, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület, tehát ők nem kértek 
támogatást, most pedig arról szavaznak majd, hogy ennek az Egyesületnek a programját 
támogatják, ez olyan, mintha egy külön csatornás támogatás lenne, ennek az indokoltságára 
lenne kíváncsi. Azt látja,  ha  jól értelmezi, hogy az Egyesület nem józsefvárosi, kerületi 
székhelyű?  A  másik, amire rákérdez, a program költségeinek a megoszlása. Annyit ki tudott 
olvasni a programból, hogy heti  20  órában, tehát félállásban foglalkoztatnak  5  szociális munkást, 
csak azt nem látja, hogy ez hány hónapra szól, 12-re, tehát egy teljes évre; mert akkor a 
szupervizor költségeihez képest a szociális munkások juttatása ebben a programban, egy ilyen 
komoly igénybevételt jelentő munkára nagyon alacsony. Tudomása szerint a szupervízió 
általánosan elfogadott óradíja  12-16.000 Ft  között van, és itt egy  1,5  milliós megbízásról van 
szó; érdeklődik, hogy milyen gyakorisággal van szupervízió. 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra elsőként dr. Mészár  Erika  aljegyző asszonynak  ad  szót. 

dr. Mészár  Erika 
Köszöni a szót.  A  FECSKE Egyesület évek óta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában 
aktívan részt vesz. Az előző anyagban valóban nem pályáztak, ők kimondottan a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórummal ápolnak szoros kapcsolatot, illetőleg — bár ez az előterjesztés nem 
tartalmazza - a Képviselő-testület az idei évben közszolgáltatási szerződést is kötött az 
Egyesülettel.  A  székhelyük még nem VIII. kerületi,  de  megkapták helyiségként a Kálvária téren 
az orvosi rendelő mellett kialakított helyiséget, tehát véleménye szerint csak adminisztratív 
nehézség, hogy nem VIII. cím látható az előterjesztésben. Tehát nem egy másik ágon történő 
finanszírozásról van szó, hanem egy teljesen más profilról, egy együttműködésről, egy 
közszolgáltatási szerződésről, és ennek keretében történő feladatmegvalósításról. 
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Zentai Oszkár 
A  további válaszadáshoz ügyrendi javaslata, hogy adjanak szót a jelenlévő Gávay Zoltánnak. 
Szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Bizottság  12  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal a határozatot elfogadta. 

74/2019. (V.08.)  sz. EMBI határozat  (12  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy felszólalási jogot  ad  Gávay Zoltánnak a 
Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesület képviseletében. 

Gávay Zoltán 
Ez a program 2015-ben indult olyan módon, hogy egy pályázaton a FECSKE Egyesület nyerte el 
az utcai megkereső tevékenységet a Magdolna negyedben, és onnan nőtt ki egy ifjúsági tér 
terepklub néven elnevezett program, mert azt érzékelték, hogy a hagyományos értelemben vett 
megkereső tevékenységet érdemes újradefiniálni és a fiatalkorúak, a gyerekek és a családok 
irányában kiterjeszteni. Erre a Bizottság azóta is folyamatosan  ad  támogatást. Ez a program úgy 
valósul meg, hogy bizonyos időszakokban, amikor nincs támogatási pénz, akkor az Egyesület 
saját forrásból finanszírozza, illetőleg egyéb támogatókkal.  A  program megvalósításába — mint a 
legtöbbe — bevonnak önkénteseket széleskörűen, így igyekeznek a tevékenységet végezni. 
Konkrét kérdés érkezett a költségekre; az nem csak a szupervízió költsége, hanem egyéb 
költségekkel is kiegészül, egyrészt a kollégák kapnak részben közbiztonsági... miután az utcán 
dolgoznak és veszélyeztetett környezetben vannak, és egyéb mentálhigiénés képzéseket 
támogató foglalkozásokat is szerveznek, tehát ez nem pusztán szupervízió, az is egy fontos része 
ennek.  A  székhelyre vonatkozóan, a székhelyük gyakorlatilag az Egyesület alapítása óta az Üllői 
úton van, egyébként Józsefváros határán, tehát fizikailag sincsen messze, viszont már több évvel 
ezelőtt érzékelték, hogy ugyan nincsen messze,  de  ez mégis nagy távolság ilyen programoknál, 
és ezért a Kesztyűgyárral kötött egy megállapodást az Egyesület  kb.  2016-ban, és azóta bizonyos 
idősávokat biztosítanak az Egyesület részére, ezért tudnak megvalósulni olyan időjárási 
körülmények között is a programok, amikor nem lehet a szabadba kimenni; ezek vegyes 
programok.  A  Magdolna negyedre fókuszált, speciálisan odatervezett programról van szó, amit a 
Bizottság a korábbi döntéseivel időszakosan támogat, nem folyamatos a finanszírozás, így van. 

Zentai Oszkár 
Köszöni a választ, Bálint Gergelynek megadja a szót. 

Bálint Gergely 
Köszöni a választ,  de  ebből nem látja, hogy a szociális munkások, akik  3-an  ügyeletet adnak az 
együttműködési szerződéssel megkapott helyiségben, és a terepen dolgozó  2  szociális munkás 
juttatásait a fennmaradó részben az Egyesület finanszírozza folyamatosan, tehát ez az Egyesület 
önrésze? Az előterjesztésben nem lát semmiféle önrészre vonatkozó jelzést.  Ha  támogatnak egy 
programot, akkor jó lenne látni, hogy mennyire áll biztos lábakon. 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót Gávay Zoltánnak. 

Gávay Zoltán 
Ez az időszak márciustól  kb.  szeptemberig, tehát adott időszakra szól, ebben a támogatási 
időszakban ilyen módon nincsen az Egyesületnek önrésze. Az önkéntesek munkája, ami 
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kapcsolódik, az az önrész, mert az önkéntesek nem kapnak térítést és a program 
megvalósításában benne van, hogy részt vesznek. Az Egyesület azokat az időszakokat hidalja át, 
amikor erre valamilyen forrásból nincsen támogatás, nincs finanszírozás.  Ha  az a kérdés, hogy 
évekig az Egyesület fenn tudja-e tartani saját fonásból, akkor a válasz az, hogy nem, 
nyilvánvalóan,  de  időszakosan fenn tudja. Ez eddig is így működött, volt, amikor fél évig, volt 
amikor  3  hónapig az Egyesület saját maga finanszírozta, illetve egyéb bevételekből, mert van 
egy támogatói kör az Egyesület körül, akik részben anyagilag, részben eszközökkel, vagy a 
munkájukkal támogatják az Egyesület programjait. 

Zentai Oszkár 
Köszöni a választ. Még válaszadásra szót  ad  az előterjesztőnek, dr. Ferencz Orsolyának. 

dr. Ferencz Orsolya 
Köszöni a szót. Kiegészíti a választ, azért a nyári időszak (májustól szeptemberig) fontos nekik, 
mert az oktatási időszak szünetében, amikor az iskolákban nincs semmilyen tevékenység, akkor 
a veszélyeztetett gyerekek sokkal inkább ki vannak téve negatív hatásnak. Az utcákon, a 
játszótereken vannak, a legoptimálisabb esetben a szülők dolgoznak és azért nem tudnak rájuk 
felügyelni, ilyenkor a legfontosabb, hogy megerősítsék ezt.  A  legjobb az lenne,  ha  ezt 
folyamatosan tudnák finanszírozni,  de  az meg nagyon megterhelő lenne, ezért próbálnak 
balanszírozni, hogy a legveszélyeztetettebb időszakra tegyék. Másrészt szeretné hangsúlyozni és 
egyben megköszönni Gávay úrnak a rengeteg önkéntes segítséget, amivel a FECSKE Egyesület 
évek óta részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában (az egyik legaktívabb civil 
egyesületről beszélnek), nagyon magas szinten dolgoznak, a Deák Diák iskolában számos 
programjuk van, a pedagógusokat és Igazgató urat meg kell kérdezni, hogy milyen nagyon 
népszerűek; ő is részt vett ilyen gyerekfoglalkozáson, fantasztikusan hatékonyak. Külön köszöni, 
hogy a Prevenciós Munkacsoport vezetőjeként még önkéntesen emellett koordinálja az összes 
többi, prevenciós munkában részt vevő fél munkáját, a rendőrségtől kezdve a többi civil 
egyesületig.  A  köszöneten kívül reméli, hogy azzal, hogy a helyiséghasználatban is Józsefváros 
támogatja a civil egyesületet, hozzátéve, hogy a KEF összes résztvevője használhatja majd, így 
reméli, hogy picit több segítséget kaphatnak. 

Zentai Oszkár 
Megadja a szót Bálint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
Köszöni az időszak intervellummal kapcsolatos választ. 

Zentai Oszkár 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot. 
Megállapítja, hogy a Bizottság  10  igen,  0  nem,  2  tartózkodás szavazattal elfogadta a határozatot. 
(Bálint Gergely és Komássy AOE kos „tartózkodás" szavazatot adott le.) 

75/2019. (V.08.)  sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 
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1. a Józsefváros területén  komplex  szociális utcai megkereső és ifjúsági foglalkozások 
keretében zajló Terep  Klub-Ifjúsági Tér program  2019.  szeptember 30-ig tartó 
lebonyolítása érdekében a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú 
Egyesülettel (székhely:  1091 Bp.,  Üllői út  107.  fszt./III., adószám:  18254321-1-43) 
4.575.000,- Ft  összegben kerüljön támogatási szerződés megkötésre, amelynek fedezete a 
11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a kerületi kábítószer-ellenes program keretében tartandó 
Életvezetési ismeretek és készségek címmel,  20  fő józsefvárosi szociális ágazatban 
dolgozó részére  2019.  év folyamán két alkalommal, egyenként négy napos,  40  órás 
továbbképzés lebonyolítása érdekében Csendes Éva egyéni vállalkozóval megbízási 
szerződés kerüljön megkötésre  1.978.800,- Ft (989.400,-  Ft/alkalom) összegben, 
amelynek fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

3. felkéri a polgármestert a határozat  2.  pontja szerinti képzés vendéglátásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére egyenként bruttó  156.500,- Ft  +  63.711,- Ft  járulék, összesen 
313.000,- Ft  +  127.422,- Ft  járulék összegben, amelynek fedezete a  11301  kábítószer-
ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

4. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja 
javaslatára a  2019.  május  25-i  Rendőrnap eszközigénye érdekében  444.500,-  Ft-ot, 
vendéglátásra pedig  19.050,-  Ft-ot +  7.755 Ft  járulékait biztosít, amelynek fedezete a 
11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 

5. a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közbiztonsági munkacsoportja 
javaslatára a  2019.  évi nyári napközis tábor keretében történő drogprevenciós 
programokra az alábbiak szerint biztosít fedezetet: eszközigény  203.200,- Ft,  a  Magyar 
Testnevelési Egyetem Támogató  Köre  Alapítvány (székhely:  1123 Budapest,  Alkotás  u. 
44.;  adószám:  19014795-2-43) 2019.  június  26-i  sportprogram szervezésével kapcsolatos 
megbízási szerződése bruttó  254.000,- Ft,  az  Ayala  Bt. (székhely:  1044 Budapest, 
Flottilla utca 4.; adószám: 28467397-1-41) 2019. június 
26-i  zenés előadására vonatkozó megbízási szerződése bruttó  100.000,- Ft,  vendéglátás 
110.490,- Ft  +  44.980,- Ft  járulékai, ami mindösszesen  712.670,- Ft  összeg, amelynek 
fedezete a  11301  kábítószer-ellenes programok címen biztosított. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  8. 
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6. felkéri a polgármestert a határozat  1-5.  pontja szerinti programok lebonyolításához 
szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

7. felkéri a polgármestert a határozat  1-2.  és  5.  pontjában elfogadott szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  május  14. 

KÉPVISELŐ I FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉSEK 
(szó szerinti a hangfelvétel alapján) 

Zentai Oszkár 
Napirendjeink végére értünk, kérem, kézfeltartással jelezze, akinek kérdése van. Komássy Ákos, 
parancsoljon. 

Komássy Ákos 
Köszönöm szépen, csak az egyébként jegyzőkönyvön kívül elhangzott megjegyzések kapcsán 
éreztem úgy, hogy szükséges, hogy  ha  más nem, a jegyzőkönyv kedvéért jelezzem, hogy mind a 
bizottsági ülés időzítését, mind pedig a pályázat, a civil, egyházi és sport pályázatok 
elbírálásának időzítését egy közepesen gyenge kampányfogásnak tartom bő  2  héttel az európai 
parlamenti választások előtt, ezért nem támogattam az előterjesztéseket. Amúgy egyébként 
természetesen a civil szervezetek támogatását (Közbeszólások) Köszönöm  Kaiser  képviselő 
úrnak is, hogy végighallgatta a hozzászólásomat, valószínűleg... (Közbeszólások) Igen. Jól van. 
Köszönöm szépen, Képviselő úr, hogy hangerő-játékot is játszunk. Ennyi volt. Nincs több 
kérdésem, köszönöm. 

Zentai Oszkár 
Meghallgattuk a kérdést, amennyiben ez kérdés volt. Azért annyit el szeretnék mondani, hogy 
minden évben ugyanebben az időszakban vannak ezek a pályázatok, tehát teljesen függetlenül 
attól, hogy az adott évben van-e választás. További válaszra Aljegyző Asszonynak adok szót, 
parancsoljon. 

dr. Mészár  Erika 
Köszönöm a szót, Elnök úr. Csak meg szeretném erősíteni, és Képviselő úr is biztos emlékszik 
rá, hogy nem ez az első ilyen pályázat, amit elbírál a Bizottság, és azért időzítjük mindig, minden 
évben erre az időpontra, mert nyári programokat támogat a Bizottság és ahhoz ilyenkor dönteni 
kell. (Közbeszólás) Fedezetet kellett biztosítani, Képviselő úr, amit a Testület megtett, és azért 
most dönt a tisztelt Bizottság, mert több volt az igény, mint amennyi fedezet rendelkezésre állt, 
és hogy minden igényt ki tudjon elégíteni a Bizottság (ilyen rondán megfogalmazva, elnézést), 
ezért fedezetet kellett biztosítani, amit megtett a Testület az április 30-ai ülésén, és hogy minél 
hamarabb meg tudják kezdeni a támogatott szervezetek a programjaikat, ezért kellett most az 
ülést megtartani. Köszönöm. 
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Zentai Oszkár 
Köszönöm szépen. További kérdésre nem látok jelentkezést, minden tisztelt résztvevőnek 
köszönöm a megjelenést,  9  óra  18  perckor a Bizottság ülését lezárom. 

K. m. f. 

Zentai Oszkár Simo  y  rgy 
a Bizottság elnöke a Bizottság alelnöke 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Erőforrás 
Bizottság  2019.  május  8-i  ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 
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Serezési és pviselői Iroda vezetője 
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A  jegyzőkönyvet készítette: 
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Bodnar Gabriella 
Szervezési és Képviselői Iroda ügyintézője 
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