
BUDAPEST  FőVÁROS  An.  KERÜLET 
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
EMBERI ERŐFORRÁS Bainrsita 

JEGYZŐKÖNYVI 
Készült: Az Emberi Erőforrás Bizottság  2019. »Bus  3-án (szerda)  09"  órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 

2.  rendes üléséről 

Levezető elnök: Zentai Oszkár 

Jelenlévő tagok: Simon  György — alelnök 
Dr. Ferencz Orsolya — alelnök 
Dr. Szilágyi Demeter — alelnök 
Kaiser  József Lajos 
Komássy Akos 
Guzs Gyula 
Dr. Erőss Gábor János 
Nagy Gáborné 
Vámos  Andrea 
Bálint Gergely 
Somogyi Noémi 

Távolmaradását bejelentette: 
Török Patrik 
Kis Kornélia 

Távolmaradását nem jelezte: Veres Gábor 

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné — alpolgármester, Dr. Mészár  Erika  — aljegyző, 
Dr.  Balla  Katalin — Jegyzői Kabinet vezetóje,  Varga  Zsanett — Városvezetési Ügyosztály 
vezetóje, Dr. Balisani  Ciro  — Jegyzői Kabinet vezető-helyettese, Dr. Juhász Marica — 
Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetóje, dr. Hencz Adrienn — Gazdálkodási Ügyosztály 
vezetője, Iványi Gyöngyvér — Városépítészeti Iroda vezetője, főépítész, Dr. Vikman Mára — 
Humánkapcsolati Iroda vezetője, Dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna — Családtámogatási Iroda 
vezetője, Kovács  Barbara  — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Kft. igazgatóság elnöke, Dr. Nagy Attila — Rév8 Zrt. 
vezérigazgatója, Dr. Tárnokiné  Jon.  Ildikó — Napraforgó Egyesített Óvoda 
intézményvezetője, Váczi Miklósné — Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
munkatársa, Váradi Gizella — Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője, Brujman Krisztina — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezető-
helyettese. 



Zentai Oszkár 
Gépek szerint  10  fő van jelen. Távolmaradását jelezte Kiss Kornélia és Török Patrik, késését 
jelezte Komássy Ákos. Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes.  A  napirendről 
kiküldöttek szerint tesz javaslatot, a  I116-hoz egy kiegészítés érkezett pótkézbesítéssel. 
Napirend szavazása következik. 

Megállapítja, hogy  10  egybehangzó szavazattal a Bizottság elfogadta. 

84/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

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

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

1.  Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester 

H.  Képviselő-testületi előterjesztések 

1. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati 
rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

2. Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond —polgármester 

3. Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

4. Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 
Egry Attila - alpolgármester 

5. Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

6. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2019.  évi 
költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és 
költségvetést érintő döntések meghoztalára 

(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 



7. Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

dr. Görhöny Arclám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József- képviselő 

8. Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Sántha Péterné - alpolgármester 

9. Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

10.Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

11.Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító Okiratának 
módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

12.Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb 
eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond -polgármester 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Zentai Oszkár 
Egyes blokk átruházott hatáskörben meghozható döntések. Megkérdezi, hogy a napirend zárt 
üléses tárgyalást igényel-e? Zárt ülést rendel el. Napirend tárgyalását megnyitja, vitát 
megnyitja, vitát lezárja. Szavazás következik. 

Megállapítja, hogy  10  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság elfogadta. 

Napirend  1.1  pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Zentai Oszkár - Emberi Eróforrás Bizottság elnöke 



A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  85/2019. 
(VII.03.) sz. EMBI határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

Zentai Oszkár 
Kettes blokk képviselői előterjesztések, van-e külön tárgyalási javaslat? Szót  ad  Dr. Erőss 
Gábornak. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszöni a szót.  A  játszótér, tehát ez  11/2, 11/3, 11/4  és 10-es. 

Zentai Oszkár 
Tehát, akkor a  11/2,  II13,  11/4,  10-es. 

Dr. Erőss Gábor 
Igen, ezek. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
További külön tárgyalási javaslat nincsen. Időközben  Simon  György megérkezett, így  11  főre 
egészült ki a jelenlévők létszáma.  A  blokkban maradt előterjesztések vitáját megnyitja, lezárja 
szavazás következik. 

Megállapítja, hogy  10  igen,  0  nem,  1  tartózkodással a Bizottság elfogadta. 

Napirend  ILL  pontja: Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
önkormányzati rendelet és kapcsolódó határozat elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

86/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási Ügyosztály, Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 



A  II.2-es napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

A  II.3-es napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
Sántha Péterné - alpolgármester 
Egry Attila - alpolgármester 

A  II.4-es napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend  11.5.  pontja: Javaslat a Füvészkerttel történő megállapodás megkötésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
87/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  11.6.  pontja: Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (X1I.21 ) önkormányzati rendelet 
módosítására és költségvetést érintő döntések meghoztalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

88/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 



A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási 
Ügyosztály, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 

Napirend  11.7.  pontja: Javaslat az Orczy Negyed Programmal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
dr. Görhöny Aidám - alpolgármester 
Dr. Ferencz Orsolya - képviselő 
Guzs Gyula - képviselő 
Kaiser  József— képviselő 

89/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: RÉV8 Zrt. 

Napirend  11.8.  pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
Sántha Péterné - alpolgármester 

90/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda 

Napirend  11.9.  pontja: Javaslat a katolikus plébániák támogatására az  52.  Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond —polgármester 



91/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  11.10.  pontja: Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

A  II.10-es napirendi pontot külön tárgyalásra kikérték. 

Napirend II.11. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
Alapító Okiratának módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 

92/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Napirend  11.12.  pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a 
jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg 
szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond — polgármester 



93/2019.  (VII.03.) sz. EMBI határozat  (10  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 
(Tematikai blokkban történt szavazás) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városvezetési Ügyosztály 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat játszótér kialakítására a Német utcában 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Zentai Oszkár 
11/2  javaslat játszótér kialakítására a Német utcában. Napirend tárgyalását megnyitja, vitát 
megnyitja, Dr. Erőss Gábornak átadja a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszöni! Ez igazából csak egy lábjegyzet, mivel ez egy nagyszerű előterjesztés vagy legalább 
is elsőre annak tűnt, aztán majd azért holnapra még egyszer elolvassa,  de  azt szerette volna 
csak megjegyezni, hogy most pont azt csinálják amit  5  éve javasolt, és ami ellen mindig 
kiváló szakmai érveket hoztak fel, hogy ilyen pici telekre nem lehet ugye mondták, mert nem 
süt oda a nap, meg egyébként is hát ez értelmetlen, meg különben is már  10  millió játszótér 
van akkor minek, hát most építenek egy pici telekre ahova ritkán süt. Ismeri, ott megy el 
előtte mindennap  2x,  köszöni! Szóval most pont megcsinálják, ami ellen mindig tiltakoztak és 
egyébként pedig az, hogy ez egy ilyen inkluzív játszótér lesz ez meg külön öröm, tehát hogy 
ez mind jó. Javasolja, hogy ne csak a választási kampányban legyenek ilyen befogadóak, 
úgyhogy amúgy támogatja, köszöni! 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót Sántha Péterné alpolgármester asszonynak. 

Sántha Péterné 
Köszöni szépen a szót. Szeretné tisztázni a Képviselő Úrnak, hogy ez már korábban is az 
iskolához, a Németh László Iskolához tartozó alsó tagozatosoknak játszótér volt, 
mindenképpen új játszóeszközöket kellett volna odatenni, mert  kb.  két éve elrozsdásodott az, 
ami ott volt, közben felújítás zajlott a tornateremben és akkor raktározási célra használta az 
iskola, és most nyílt meg arra a lehetőség, hogy nem csak az iskola fogja használni, hanem 
egy olyan játszóteret csinálnak belőle, ahol mindenki, tehát egy kicsit olyan,  de  azért más. 
Köszöni szépen! 

Zentai Oszkár 
Köszöni szépen. Szót  ad Kaiser  József képviselő úrnak. 



Kaiser  József 
Csak kérdezné, hogy a Déri Miksában is egy ilyen telken csinálták, úgyhogy ő nem érti, miről 
beszél a képviselőtársa. 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak 

Dr. Erőss Gábor 
A  Déri Miksában épült egy valóban, viszont sok-sok telek eladásra került sor az elmúlt  5 
évben, ahol ezt a vitát szinte minden alkalommal lefolytatták, úgyhogy ezért lett volna még rá 
alkalom, hogy a zöldfelületeket növeljék a beton tömeg helyett. Egyébként visszatérve, igen, 
tényleg ott mentek el mindig  es  mindig is nézték a gyerekekkel, hogy ott van egy játszótérnek 
látszó valami, ami mindig üres. Igen és hogy milyen jó lenne, hogyha használnák. Úgyhogy 
tök jó most használni fogják. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e. Nincs.  A  vitát lezárja. 
Szavazás következik. 

Megállapítja, hogy  11  egybehangzó szavazattal a Bizottság elfogadta. 

94/2019.  (VH.03.) sz. EMBI határozat  (11  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, JGK Zrt., Rév8 
Zrt., Jegyzői Kabinet Jogi Iroda 

Zentai Oszkár 
A  napirend tárgyalását lezárja. 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a Zsendülő tanodával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Zentai Oszkár 
Áttérnek a 11/3-ra. Javaslat a Zsendülő Tanodával kapcsolatos döntéseknek meghozatalára.  A 
napirend tárgyalását megnyitja, vitát megnyitja. Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszöni szépen. Ez is kicsit  paradox,  mert ez is egy jó előterjesztés, csak visszautalna egy 
korábbi vitára, ugye ahol „felmerészelte" vetni, hogy mi lesz ezekkel a magántanulókkal, 
akiket egy Parlamentnek benyújtott törvénymódosítás alapján bezárt volna a kormány. Azóta 
egyébként ezt a törvénymódosítást visszavonták, nyilván a tiltakozása hatására, úgyhogy csak 



az a kérdés, hogy akkor most ez az előterjesztés, akkor most e szerint, ez az előterjesztés 
akkor melyik valóságra reagál, mert hogyha minden megy tovább, úgy ahogy eddig és akkor 
ennek megfelel ez az előterjesztés, akkor jó, viszont, hogyha mégis beterjesztik újra és esetleg 
kisebb módosítással a Parlament elé, ugye magántanulói csoportokról is szó van az 
előterjesztésben, erről beszél,  ha  most újra beterjesztik, akkor az, hogy fogja érinteni azt, amit 
ők most megszavaznak. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra, a párhuzamos valóságokra való tekintettel, megadja a szót dr. Mészár  Erika 
aljegyző asszonynak. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszöni a szót. Ugye most itt a Zsendülő Tanodáról van szó, valóban érinti az előterjesztés a 
magántanulói létet is,  de  a magántanulói lét a mentorprogram keretében már működik, a 
VEKOP-on sikeresen pályáztak rá, finanszírozzák is, és abban az esetben, hogyha az 
Országgyűlés módosít, akkor természetesen majd reagálni fog, tehát akkor reagálni fognak ők 
is erre a változtatásra,  de  ez a mentorprogram.  A  tanoda, a Zsendülő Tanoda, amire most 
külön nyertek a pályázat során pénzt, ott felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás és 
szabadidős programok szervezése, tehát nem a magántanulókra fókuszál, azt a 
mentorprogram csinálja, hanem egy felkészítés/felzárkóztatás, ami iskolai-rendszerben 
tanulók részére van. Köszöni a szót. 

Zentai Oszkár 
Köszöni szépen.  A  további kérdés nem lévén, a vitát lezárja, megállapítja, hogy Komássy 
Ákos képviselő úr megérkezett, így a jelenlévők száma  12  főre gyarapodott, szavazás 
következik. 

Megállapítja, hogy  12  egybehangzó igen szavazattal a Bizottság elfogadta. 

95/2019.  (VII.03.) sz. ElVIBI határozat  (12  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, JKN Zrt. 

Zentai Oszkár 
Napirend tárgyalását lezárja. 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat védőoltás költségeinek támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 
Sántha Péterné - alpolgármester 
Egty Attila — alpolgármester 



Zentai Oszkár 
Áttérnek a  I114-es,  javaslat a Védőoltás költségének támogatására című előterjesztésre, mely 
tárgyalását megnyissa, vitát megnyissa. Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak. 

Dr. Erőss  Gabor 
Már majdnem előre megnyomta az igen gombot, merthogy ezt is támogatja, viszont volna egy 
módosító indítványa, úgy látszik, hogy ez ma egy ilyen nap, hogy vannak jó dolgok, csak hát 
ezt ki kell egészíteni. Mivel most van egy három hónapos kisbabája, őket is érinti,  de  nem ők 
kérik a támogatást, hanem azoknak kéri a támogatást és ez a módosító indítványa, ez egy 
komoly dolog, hogy a K-vitamin nem tudja, hallottak-e róla, az hosszúideig hiánycikk volt, 
majd pedig most újra kapható, viszont  10x-es  áron, tehát hetekig hiánycikk volt, ugye ez a 
kisbabák életében életmentő, és mivel, úgy bólogat Aljegyző asszony, mint hogyha 
vonatkozna erre az előterjesztés, megkérdezi, hogy az ő javaslata vonatkozik. Nagyszerű, 
akkor az lett volna a javaslata, hogy vonatkozzon erre, már majdnem ki is mondta annak a... 
egyébként egyetlen egy ilyen szer van törzskönyvezve, amit tudnak adni, és már lehetett 
újságcikkeket olvasni, hogy veszélyes, mert esetleg a felnőtteknek törzskönyvezett K-vitamint 
próbálják valahogy hígítva beadni a babáknak és ez nagyon súlyos veszély. Tehát, hogy nem 
szabad, hogy anyagi akadálya legyen annak, hogy ezt megkapják,  de ha  benne van ez is és 
átsiklott felette, akkor örül. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót Aljegyző asszonynak. 

Dr. Mészár  Erika 
Köszöni szépen. Az előterjesztés részletesen kifejti, hogy mi az három oltás, ami a 
legkedveltebb, viszont nem szeretnék azt a gyerekorvosokkal egyeztetve, nem javasoltuk azt, 
hogy csak erre a háromra terjedjen ki, hanem magába az előterjesztésben benne van, hogy 
bármilyen oltóanyagra fel lehet használni, ami Magyarországon törzskönyvezve van. Tehát 
fuggetlenül attól, hogy mit részletez az előterjesztés ezek a legjellemzőbbek,  de  nem akartuk 
megkötni épp az igénylőknek a kezét,  0-14  éves korig, Magyarországon törzskönyvezett 
oltóanyag esetén  20 000 Ft  támogatás Jövedelemhatár az van, ez tartalmazza az előterjesztés, 
család esetén  85 500 Ft,  egyedülálló szülő esetén  99 750 Ft,  és a felhasználást követő  3 
hónapon belül lehet elszámolni. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Köszöni szépen. Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak. 

Dr. Erőss Gábor 
ügy gondolja, hogy korai volt a bólogatás, mert ugye itt most nem oltóanyagról beszélt, a K-
vitamin nem az, viszont be kell adni a babáknak, különben ugye súlyos egészségügyi 
következményei vannak, tehát egyrészt kötelező, másrészt viszont nem oltóanyag. Tehát 
akkor a javaslata erre vonatkozik, hogy egészítsük ki ezt. Tehát ez nem oltóanyag viszont 
kötelező és tízszeresére nőtt az ára, tehát akkor javasolja valamilyen formában. Vagy úgy 
hogy, oltóanyag és egyéb csecsemőknek járó gyógyszer, vagy gyerekeknek járó gyógyszer, 
vagy valami más formában. Tehát ez kimondottan az újszülötteket érint.  De  egyébként egy 
olyan kis üvegecskében van, aminek le kell törni a tetejét, és időnként cserepesen törik vagy 
szilánkosan, és akkor kell újat venni, és akkor már egy egész új készletet kell venni, ugye 
ezen a tízszeresére növelt áron. Köszöni a szót, és kéri, hogy ezt kezeljék módosító 
indítványként, tehát, hogy a módosítás arra vonatkozik, hogy oltóanyag és egyéb kötelezően 
előírt gyermekkorban beadandó gyógyszer. 



Zentai Oszkár 
Alapvetően nincs, ellenemre az elképzelés,  de  hát ez egy szép kerek javaslat, ami a 
védőoltásokról szól, tehát nagyon sok mindent lehetne még ingyenes adni, nem tudja, 
megfontolják. Köszöni szépen a javaslatot! Szót  ad  Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Köszöni szépen. Elnézést kér a késésért! Szóval a javaslattal csak azt akarta jelezni, hogy 
egyszerűen a XXIII/D paragrafusnak a  2.  és a  4.  pontját lenne érdemes ilyen általános 
megfogalmazással módosítani, és ő érti,  de  van olyan oltás amely mellett adott esetben az 
orvos is előírhatja a K-vitamint, csak szerinte feleslegesen kényszerítenék szükséges 
iratmanipulációra a szülőket, orvosokat azzal, hogyha ezt kihagynák, azt gondolja, hogy a 
jövedelemhatár eléggé bekorlátozza azt, hogy kifér ehhez hozzá. És egyébként úgy gondolja, 
hogy abban igaza van Dr. Erőss Gábornak, hogy a K-vitamin kicsit problémás készítmény 
mostanában. Köszöni szépen. 

Zentai Oszkár 
Szót  ad Kaiser  Józsefnek. 

Kaiser  József 
Köszöni szépen. Azt gondolja, hogy meg kell fontolni Erőss Gábornak a módosító 
indítványát, javasolná azt, hogy a testületi ülésen fontolják meg, mert ahhoz, hogy ilyen 
módosító indítvány támogasson, mindenféle háttérszámítás, egészségügyi elemzés nélkül nem 
tudná támogatni, csak annyit javasol, hogy a testületi ülésre legyen egy megfelelő szöveges 
papír, mert különben nem fogja tudni támogatni.  Most  azért fog tartózkodni a szavazásnál Dr. 
Erőss  Gabor  módosító indítványán, mert nem látja azt a szakmai indokoltságot, azt a pénzügyi 
mögöttes költségvetési pénzt, ami miatt dönthet. És mivel nem dönthet a Bizottság a 
költségvetésnek bizonyos pénzeiről, ezért azt gondolja, hogy nem kerülhet ide be, így 
tartózkodni fog,  de  nyílván a testületi ülésre valószínű fog a Polgármester úr is, a hivatal is 
készülni ebben az ügyben. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Köszönik szépen. Körükben van Sántha Pétemé alpolgármester asszony, az előterjesztés 
egyik előterjesztője. Ilyen minőségben  ad  neki szót. 

Sántha Péterné 
Köszöni szépen a szót. Méltányolja ő is az indítványt.  Kaiser  képviselő úrhoz azonban 
csatlakozik, mert nem egyedül van előterjesztő, egyedül nem fogadhatja be, tehát 
mindenképpen beszél a másik két előterjesztővel  es  a családtámogatási Irodavezetőjével pedig 
átszámolják az anyagi vonzatot, és akkor a holnapi képviselő testületi ülésre már ilyen formán 
fogják behozni. 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Erőss Gábornak. 

Dr. Erőss Gábor 
Akkor ezzel előre jelzi, hogy valamilyen formában befogadják,  ha  mégsem tennék, akkor 
kéri, hogy ezt jelezze, hogy akkor kidolgozhassa. Köszöni! 



Zentai Oszkár 
Összefoglalja az elhangzottakat: Képviselő úr visszavonta a módosító indítványát, az 
Alpolgármester asszony előterjesztőként vállalta, hogy megvizsgálja a hivatal és a 
háziorvosok bevonásával a további termékeknek a lehetőségét, amit ebben az előterjesztésbe 
belefoglalnak, ez a holnapi napig megtörténik, amennyiben az előterjesztők úgy döntenek, 
hogy módosítani szeretnék, akkor módosítják, amennyiben nem akkor meg Erőss Gábor fog a 
Képviselő-testületi ülésen egy módosító javaslatot tenni. Vitát lezárja és az eredeti határozati 
javaslatról szavaznak. 

Megállapítja, hogy  12  egybehangzó szavazattal a Bizottság elfogadta. 

96/2019. (V11.03.)  sz. EMBI határozat  (12  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, 
Pénzügyi Ügyosztály 

Zentai Oszkár 
1114.  napirend tárgyalását lezárta. 

Napirend  11.10.  pontja: Javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester 

Zentai Oszkár 
I1110  javaslat az indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos döntések meghozatalára. 
Vitát megnyitja. Dr. Erőss Gábornak szót  ad. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszöni a szót. Akkor ez most egy olyan javaslat lesz, ahol nem azzal kezdi, hogy egyébként 
támogatja, bár lehet, hogy végül igennel szavaz,  de  itt nem ez a lényeg, hanem, hogy itt volt 
az előző választáson egy ígérete a Fidesz-KDNP-nek, hogy nőni fog az óvodai férőhelyek 
száma a kerületben, most meg tovább csökken a csoportok száma. Tehát amikor majd a 
választók elé állnak, akkor mit tartottak be és mit szedtek meg az ígéreteikből, akkor jusson 
eszükbe, hogy például ezzel a mostani döntéssel tovább fogják csökkenteni az óvodai 
csoportok számát. 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra az Aljegyző asszonynak adja meg a szót. 



Dr. Mészár  Erika 
Köszöni a szót. Képviselő úr biztos emlékszik arra, hogy minden évben ilyen tájt bejön ez az 
előterjesztés, azért mert túl vannak az óvodai beiratkozáson, és az óvodai beiratkozások 
alapján kell meghatározni az indítható csoportok számát. Ez nem azt jelenti, hogy bezárnák 
bármiféle csoportszobát, vagy abban az esetben, hogyha több gyerek iratkozna be, akkor ne 
tudna azonnal intézkedni a fenntartó, hogy plusz óvodai csoportot indít, jelenleg ami az 
összesítések alapján  61  csoport indítására van igény a beiratkozott gyerekek száma szerint, és 
egyébként meg a csoportszobáknak a száma az növekszik is, hiszen kialakítunk a Tömő 
utcában még egy csoportszobát,  de  összességében, összkerületi szinten az indítható csoportok 
száma valóban csökkent,  de  abban az esetben,  ha  több a beiratkozó gyerek, akkor meg több 
lesz. 

Zentai Oszkár 
Köszöni szépen. Szót  ad Kaiser  képviselő úrnak. 

Kaiser  József 
Hogy ne maradjon meg, hogy csökkentik a csoportszámok, vagy bármi. Valós élet 
lekövetéséről van szó, ami nyílván, hogy Öntől messze van a valós élet,  de  az azt jelenti, hogy 
amennyi gyerek jelentkezik, annyi csoport szükséges.  Ha  Ön úgy gondolja, hogy ugyan annyi 
csoportot tartsanak meg, ez azt jelenti, hogy  2-3  óvónő csoport nélkül maradna, mivel nincsen 
gyereke, nem lenne gyereke. Nyílván demográfiai probléma is van, ugye tudják, hogy 
kevesebb gyerek születik a kerületünkben is, nem csak országosan. Úgyhogy ezeket próbálja 
az élet valós történéseit követni,  ha  megy, talán remélhetőleg. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Köszöni szépen. Arra problémára szeretné felhívni a figyelmet, ami ugye, ezen döntés 
kapcsán is látszik, bár az a statisztika, ami ugye létezik, az speciel nincsen benne, 
gyakorlatilag csúszik lefelé folyamatosan az eláramlás már az óvodákig is, tehát nem arról 
van szó, hogy ennyi óvodáskorú gyerek van Józsefvárosban, hanem ennyi óvodáskorú 
gyereket íratnak be józsefvárosi óvodákba. Már óvodai szinten is látszik sajnos, hogy egyre 
több szülő viszi el a gyerekét, más kerületekben működő intézményekbe. Az iskoláknál 
szerinte már felső tagozatnál mindenképpen kritikus, alsó tagozatnál sem jó a helyzet,  de 
sajnos azt látják, hogy az óvodát is elérte az eláramlásnak, ezen tendenciája. Szerinte ez 
probléma. Ezt nem mondja ki az önkormányzat régóta, és nem kifejezetten, célzott nem 
foglalkozik vele, szerinte itt van egy súlyos rosszirányú társadalmi változás Józsefváros 
tekintetében,  de  bíznak benne, hogy idővel lesz rá megoldás. Hátha lesz majd olyan vezetés az 
önkormányzatnak, aki ezt is fontosnak tartja. 

Zentai Oszkár 
Jelen van a Bizottsági ülésen Joó Ildikó a józsefvárosi óvodák vezetője. Szót  ad  neki, a 
felvetések megválaszolására. 

Dr. Tárnokiné Joó Ildikó 
Mindenkit szeretettel köszönt, és köszöni a lehetőséget, hogy reagálhasson. Szeretne 
tárgyilagosan beszélni erről a kérdésről.  2015  óta mindenki tudja, hogy a Százados Úton épült 
egy  6  csoportos új óvoda, ahol gyakorlatilag a gyerekek létszáma  180  felvehető gyerek, most 
jelenleg  130  gyerek veszi igénybe, mert ennyien jelentkeztek, és mondhatja azt, hogy azért 



azzal szembe kell nézni, hogy ez a városrész lassan elöregedik. Tehát ott van a lakótelepi 
óvodáink, ott vannak, ahol a nagyszülő korosztály lakik. Tehát ezzel is szembe kell nézni, a 
CSOK hatására a fiatal családok a városból kifele fognak menni. Úgyhogy itt lehet mondani, 
hogy rosszak az óvodáink, amit egyébként nem tudok alátámasztani, mert más kerületekhez 
viszonyítva is kiemelik a  8.  kerületi óvodáknál a szakmai színvonal magasságát. 
Természetesen van, aki nem ide hozza a gyereket, hanem elviszi Budára. (Technikai hiba 
lépett fel.) 

Zentai Oszkár 
Kérnek technikai segítséget az Óvodavezető asszonynak. Köszöni! 

Dr. Tárnokiné Joó Ildikó 
Tehát ezekkel mind szembe kell nézni, és most perpillanat a felvehető gyerekek számához 
képest  128  helyük van, ahova még jöhetnek gyerekek. Úgyhogy szerinte nem olyan rossz a 
helyzet, eddig, amikor csoport megszűnt, akkor általában ott történt ez, ahol az épület, a 
körülmények a legrosszabbak, tehát lakásóvoda szűnt meg. Tudják a Koszorú utcai óvoda 
soha életében nem óvodának épült, tehát mindig ott szűkítenek ahol ez indokolt, és 
ugyanakkor a Tömő utcában valóban szeptemberben egy új csoportszoba bővítése megtörtént 
nagyon kevés pénzért. Úgyhogy szeretné, hogyha nem azzal mennének ki onnan haza, hogy 
szörnyűek az óvodáik, és elviszik a szülők őket. 

Zentai Oszkár 
Köszönik! Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak. 

Dr.  Erőss  Gabor 
Köszöni! Nem tisztje, hogy megvédje  a  képviselő társát,  de  szerinte nem mondta, hogy 
szörnyűek az óvodák, ő meg még annyira  se  mondta, szóval nem erről  van  szó. Ez egy,  ha 
már így belemennek  a  részletekbe egy elég összetett folyamat, nyílván  a  demográfia okok  a 
legfontosabbak, csak szembesítette  a  tisztelt jobboldali kollegákat, hogy mióta ők vannak 
hatalmon azóta egyre kevesebb magyar gyerek születik, nyílván ezt, hát igen egyre kevesebb, 
egyre meredekebben zuhan az ország lélek száma, tehát ezt nyilván lekövetik részben, ezek  a 
dolgok,  de  azért részben lehet ezen változtatni és ez  a  legkevésbé az óvodákon múlik, egy 
kicsit lehet, hogy azokon  is,  például az  a  törvénymódosítás amiről az előbb már beszéltek, az 
tartalmazott egy olyan kitételt, és akkor ez egy kérdése  is  lenne egyben, amit már szintén 
feltett párszor, hogy  a 3 eves  korig beóvodáztatás, ugye az mindig egy neurológilcus pont, 
hogy kik azok  a  szülők akik végül otthon tartják  a  gyereket,  ha  GYES-en van  az anyuka stb. 
Tehát  most  tényleg belemennek  a  részletekbe,  de  akkor már érdemes végig beszélni, hogy 
ebből  a  szempontból  a  törvénymódosítás ezen szigorított volna,  de most a  törvénymódosítás 
nélkül  is  kérdés, hogy  a 3  éves korban való beóvodáztatás milyen arányban  van.  Illetve,  ha 
van  arról statisztika, mert akkor nem kellene hitvitát folytatni, hogy van-e eláramlás vagy 
nincs. És eláramlás akkor  is  lehet, hogyha egyébként jó minőségűek az óvodák, tehát  a  kettő 
az nem feltételezi feltétlenül, hogy ilyen szorosan egymást. Tehát több kérdés  van,  az egyik 
az, hogy statisztikák szerint mekkora eláramlás  van,  nem feltételezve, hogy ez az óvodák 
minőségével  Rigg  össze, hanem ugye vannak egyéb társadalmi folyamatok épp úgy,  mint  az 
iskoláknál, ezt szerinte pontosan mondta Komássy Ákos, másrészt pedig,  a 3 eves  kori 
beóvodáztatásnál, milyen arányokat találunk. Végül,  de  nem utolsósorban van-e olyan 
lehetőség, ehhez persze az önkormányzat támogatására volna szükség,  de  hát ezért  is  vagyunk 
itt, hogy adott esetben csoportlétszámok csökkentésével, tudja, hogy  van  törvényi 
meghatározás,  de  attól még lehet esetleg csoportlétszámokat csökkenteni úgy, hogy  a 
csoportok száma ne csökkenjen, hanem az egy óvodásra jutó figyelem nőjön. Tehát ez  is  egy 



lehetőség, és akkor szintén nem kellene csoportokat összevonni vagy megszüntetni. Vagy 
akkora a gyerekhiány, hogy ez reménytelen. 

Zentai Oszkár 
Válaszadásra megadja a szót Joó Ildikó intézményvezető asszonynak. 

Dr. Tárnokinó Joó Ildikó 
Akkor hátulról kezdené. Gyakorlatilag  25-ős átlag létszámmal kellene számolniuk, most  20 
körül vannak, tehát ideálisnak tűnik most a csoportokban a gyereklétszám. Gyakorlatilag,  ha 
18  alá megy, és akkor mindig van  3-4  hiányzógyerek, akkor az már csak  15  gyereket 
jelentene. Ez a gyerekeknek se jó, mert már kisebb, szűkebb a lehetőség a barátkozásra, az 
együtt játszásra. 20-as csoportlétszám az gyakorlatilag a körülményekhez képest ideálisnak 
tűnik, ennél lejjebb is lehet még  1-2  gyerekkel menni,  de  szóval reális ez a  61  csoportszám.  A 
létszámot tekintve.  A 3  éves gyerekre visszatérve körülbelül kerületi szinten  10-12  gyereket 
kérnek évente, hogy még nem szeretnék óvodába hozni, összesen. Tehát itt a  8.  kerületben, 
amikor évekkel ezelőtt mindenki meg volt ijedve, hogy tömegesen megjelennek a  3  évesek és 
nem lesz helyük, akkor is mondta, hogy a  8.  kerületben jellemző, hogy a gyerek betölti a  3. 
életévét és már hozzák óvodába. Nagyon kevés az a család aki, pontosan a kisebb gyerek 
otthon, tehát van ilyen. Na, most ez a  12  gyerek, például aki tavaly kérte, ezek között olyan 
többségben orvosilag is alátámasztott, tehát nem szobatiszta, még a fejlettségének jót tenne, 
ha  nem kellene  20  gyerek között lennie, hanem kisebb közösségben lenne, és általában 
indokolt esetben volt rá példa, hogyha nem volt indokolt, akkor nem kapta meg a felmentést, 
de  ez nem jellemző.  Most  a törvénymódosításnál, hát ők is meglepődtek, hogy  4  éves korra 
teszik azt, hogy már nem kérheti a szülő a felmentést, ennek a szakmai indokát nem igazán 
tudjuk. És még egy mondatot szeretne: köszöni szépen, hogy tisztázódott, hogy itt nem a  8. 
kerületi óvodákról van szó, hanem ez egy országos történet. 

Zentai Oszkár 
Szót  ad Kaiser  Józsefnek. 

Kaiser  József 
Azért is kért szót, mert Komássy Ákos nem azt mondta, hogy az óvodák munkája nem 
kielégítő, és ezért mennek el a gyerekek,  de  éreztette. És pontosan ez volt a lényeg, hogy 
akkor még nem tisztázta, konkrétan most lett tisztázva az, hogy ő nem azért mondta ezt, mert 
lássák meg egy kis áthallás volt, a történetben. Azért azt gondolja, és talán az 
Intézményvezető asszony megerősíti, hogy a gyereklétszámhoz képest, azért nem csökkent a 
8.  kerületbe beiratkozott létszámához képest, sőt inkább növekedett, ez azt jelenti, hogy az a 
rés szűkül, akik elviszik a gyerekeiket, és még egy nagyon fontos, azért azt lehet látni, hogy 
több mint  10 eve,  tízen valahány éve csinálják ezt a biztos kezdet házat, ami azért nagyon sok 
gyereknek segít ahhoz, hogy óvodafejlett legyen és segít a szülőknek is, a gyereknek a 
fejlődésében. Komássy úrnál nem feltételezi a rossz szándékot, lássák be, csak valószínű az 
volt, hogy nem volt tiszta a mondat,  de  ez nem rossz szándékból volt valószínűleg. Amikor az 
óvodákról beszélnek, akkor azt látni kell, a  8.  kerületi óvodák budapesti szinten is kiemelkedő 
szakmai tevékenységet folytatnak. Még egy nagyon fontos. Nagyon sokat dolgoztak az 
Alpolgármester Asszonnyal, a Képviselő Testületekkel, mert éveken át dolgoztak azon, hogy 
az óvodák ilyen megfelelő szakmai programmal, önállóan, mégis szervesen, egymáshoz 
illeszkedve tudjanak dolgozni. Pontosan az a problémája, hogyha olyan mondatokat 
mondanak, amik félreérthetőek valamilyen módon, az árthat az óvodák tekintélyének, és 
árthat a gyereklétszámnak is. Mert, hogyha ilyen jut ki, hogy esetleg azért mennek el a 
gyerekek, merthogy félreértelmezhető volt a Komássy úr, akkor még pont azt érik el, hogy 



még több gyereket visznek el esetleg, mert azt hiszik az óvodáikról, hogy szar. Kéri, hogyha 
fogalmaznak, úgy fogalmazzanak, ami nem árt nekik, és nem árt a gyerekeiknek  es  nem árt a 
8.  kerületi nagyon színvonalas óvodai munkának. Az egyik kislánya (most már az egyik, mert 
jön a másik kislánya) odajár a Mesepalotába, mindig el van tévedve ezektől a nevektől,  de 
hogy mennyire jól foglalkoznak a gyerekekkel, mennyire odaadóak az óvónők, a vezetőnő.  A 
másik óvoda dolgozói mennyire odaadóak, azoknak a gyerekeknek, akik nem is az ő 
csoportjukban van. Ismerik a gyerekeket, mindegyik csoport gyerekeit ismerik, ezek annyira 
fontos dolgok, és azt látja, hogy a kislánya, most úszótáborba jár, mert kiképzi,  de  reggel azt 
mondta, „mikor mennek vissza az óvodába", pedig az úszótáborban is jól érzi magát,  de 
annyira hiányzik neki az óvoda, egy hét után. Úgyhogy kéri azt, hogy óvják ezt az intézményt, 
ami az övék, ők foglalkoznak vele, hál' Istennek náluk marad, óvják, igazából pátyolgassák. 
Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Köszönik a Képviselő úr hozzászólását! Komássy Ákosnak  ad  szót! 

Komássy Ákos 
Köszöni szépen. Köszöni egyrészt, hogy itt többen utaltak rá, hogy a félreértés az nem 
megalapozott, tehát nem mondta és nem is állt szándékában rossznak minősíteni egyetlen 
józsefvárosi óvodát sem, sőt azt gondolja, hogy józsefvárosi óvoda pedagógusok, és a 
józsefvárosi óvodák tényleg tisztességgel állják a sarat, és jó minőségű munkát végeznek.  A 
probléma, és azt gondolja, hogyha nem néznek vele szembe, akkor jól becsapják saját 
magukat.  A  probléma, az tényleg egy olyan társadalmi folyamat, ami úgy tűnik, hogy sajnos 
leért az óvodákig, mert ugye korosztály szerint fentről indult, hogy egyszerűen zajlik tovább 
az eláramlás, ő érti, hogy ennek van demográfiai komponensei is, ehhez kevésbé ért,  de  azt 
gondolja, hogy igenis az a nagy kihívás a józsefvárosi óvodák előtt, hogy bármennyire is jók, 
bármennyire is színvonalas szolgáltatást, pedagógusi munkát végeznek, egy kicsit,  ha  úgy 
tetszik, még a standard elvártnál is muszáj versenyképesebbé válniuk, és ez nem az óvodákon 
múlik elsősorban. Tehát nem a pedagógusok szakértelmén, elkötelezettségén, hozzáállásán, 
szaktudásán múlik, ez a fenntartón múlik. Ez a fenntartón múlik, hogy talál-e pénzt, talál-e 
erőforrást, és fordít-e kellő figyelmet arra, hogy olyan többletszolgáltatások, hogy olyan 
többletfigyelem összpontosuljon az óvodákban a gyerekekre, amitől elkezdenek,  ha  úgy 
tetszik, újra csábítóvá válni, kívülről is a józsefvárosi óvodák, nem csak azoknak, akik már 
odajárnak, hanem adott esetben, akik a döntés előtt vannak, hogy idehozzák vagy nem ide. 
Igen, sajnos egy rossz tendencia Budapesten, hogy viszik el többnyire budai iskolákba, meg 
most már óvodákba is több pesti kerületből a gyerekeket,  de  erre sajnos nem tud más válasz 
lenni, mint az, hogy  ha  nem egyszerűen jók, hanem valamilyen szinten mindenkinél jobbak. 
Például óvoda pedagógia és további szolgáltatások, és igen, azt gondolja, hogy ilyen praktikus 
dolgokon múlik, hogy csak egy példát mondjon, hogy lehet, hogy nem elég egy logopédus, 
lehet, hogy nem elég  3  gyógypedagógus a  12  óvodára, lehet, hogy be kell fektetni. Tudja, 
hogy ez egy nagyon kis gyenge, apró munka,  de  adott esetben óvodai nyelvi foglalkozásokban 
stb. Tehát, magyarul, egy olyan arcát kell felépíteni az óvodáknak, aminek sajnos nem elég, 
hogy jó pedagógusok, jó munkát végeznek, hanem még egy picit többet  ad  a szülőnek, a 
családnak, a gyereknek, hogyha józsefvárosi óvodába hozza, mint hogyha bármelyik másikba. 
Ez egy kemény, hosszútávú és nehéz munka, csak szerinte a probléma az, hogy nem 
foglalkoznak vele elég hangsúllyal, tehát még egyszer mondja, a józsefvárosi óvodák 
minőségével, pedagógiai munkájával szerinte nincsen semmi gond, kiválóak,  de  látni kell, 
hogy ezen az elvándorlási folyamaton, ezen azért összességében a kerület veszít. Köszöni 
szépen. 



Zentai Oszkár 
Válaszadásra szót  ad  dr. Sántha Péterné alpolgármester asszonynak. 

Dr. Sántha Péterné 
Köszöni szépen a szót! Ő tudja, hogy Komássy képviselő úrnak  kb.  hány éve standard 
kifejezése az elvándorlás a józsefvárosi iskolákból, most már csatlakozott az óvodákkal 
kapcsolatban is, ehhez a kifejezéshez, vagy ehhez az ötletéhez.  A  fenntartót szeretné 
megvédeni azzal, hogy valóban folyamatos konzultálás következtében, minden igényt 
megpróbál kielégíteni, ami csak felmerül a szülői értekezleteken, összejöveteleken. Szeretné 
javasolni, a Képviselő úrnak, hogy konzultáljon az Övodaigazgató asszonnyal, mert mind 
azokat, amiket említett, azok megvalósultak már. Higgye el, hogy Józsefváros óvodái valóban 
a legjobbak, nem régen volt egy konferencia, a legnépszerűbb előadás a józsefvárosi egyik 
óvodaigazgató-helyettestől hangzott el, és mindenki el volt ragadtatva nemcsak az előadástól, 
hanem visszavetítve a józsefvárosi óvodáktól is. Azt szerette volna még mondani, igen, a  3 
éves korral kapcsolatban, hogy a Bölcsődevezető asszonnyal beszélgetett a minap, és 
bizonyos szülők sokszor már a bölcsődében is ott tartják a gyerekeket még egy évig. Úgy 
ahogy ugye szülői kérésre bent maradhat az óvodában, és  ha  a szülő úgy érzi, hogy az ő 
gyereke még nem elég érett, akkor természetesen szakemberek véleményével egyetértésben, 
ott maradhat a gyerek. Ez már a bölcsődékben is divattá vált.  Summa summarum,  nem érzem, 
és a számok sem azt mutatják, hogy az óvodákból elvándorlás van Józsefvárosban, és, hogyha 
elmondja Polgármester úrnak, hogy mi mindent kellene még az óvodákban javítani, miután 
konzultált az Övodavezető asszonnyal, akkor biztos, hogy nyitott fdlelcre talál. Köszöni 
szépen. 

Zentai Oszkár 
Köszönik szépen! Dr. Ferencz Orsolyának  ad  szót. 

Dr. Ferencz Orsolya 
Köszöni szépen. Nem akart különösebben belemenni a vitába,  de  végül Erőss Gábor 
hozzászólása miatt kénytelen. Az a kérdés, amit Komássy Akos felvetett, az egy érhető, és 
jogos felvetés, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a folyamatokat, amik egyébként az 
országban, és a világban, és ezen belül különösen Európában, mint kontinensen jellemzőek, 
Józsefváros tekintetében próbálják meg ellensúlyozni. Azt gondolja, hogy egyébként ez 
történik is, tehát azért az óvodáik színvonalát, neki is  4  gyereke járt józsefvárosi óvodába és 
pontosan tudja,  de  nem a szám a lényeges, testközelből ismeri a helyzetet és ezek nagyon jó 
óvodák, azonban akkor a szociológus képviselő társának szeretné a figyelmét felhívni, hogy a 
demográfiai krízis, nem a Fidesz műve, 1980-ban fordult a trend negatívba,  de  már előtte a 
72-73-ban kezdett csökkeni. Ez a trend, ez a kommunizmusnak és az egész nyugati 
életformának az együttes ttiméke, tehát a különféle európai országokban, ugyanez a trend 
figyelhető meg,  de  a gyökere gyakorlatilag hasonló. Egy olyan válságban él jelenleg a XXI. 
század, illetve akkor a XX. századi emberiség, amire a válasz az, hogy kevesebb gyermeket 
vállal.  Ha  van kormány, amelyik felvállaltan, több ezer milliárd forintot fordít arra, a 
költségvetésből, hogy a családtámogatási rendszert megerősítse, úgy hogy ez más 
országokban is ma már példaértékű, az a Fidesz kormányzat, és ez nem üres szlogen, hanem 
egész egyszerűen meg kell nézni a költségvetési sorokat.  A  hatása is érezhető,  de  Ön is tudja, 
hogy ez egy lassított hatás, tehát a csökkenés hatása is később érvényesült, nem 81-ben voltak 
a krízisek az óvodákban, akkor még csak a szülőszobákban kezdődött el a trend, és a fordítás 
is még nehezebb lesz, mert a korfa ahogy változik, egyre kevesebb termékeny korú nőnek 
kell, úgymond több gyereket szülni. Az az örvendezés, amit az Önök liberális sajtója a 444-
gyel, és a többi propaganda lappal az élen, kifejt akkor, amikor a nettó számokat nézve azt 



látja, hogy kevesebb gyermek születik, és nem normálja hozzá, azt hogy hány szülőképes 
korú nő szülte ezeket a gyerekeket, tehát a szülőképes korú nőkre normák érték nincs ott, ami 
viszont egyértelműen emelkedik, akkor ez egy szégyen. Ugyanis az Önök oldala volt az, 
amelyik 90-ben, 91-ben, amikor az NDF kormány felvállaltan mondta, hogy demográfiai 
katasztrófába mennek  10  éve csökken az ország lakossága, Fekete Gyula megállás nélkül 
kongatta a vészharangokat, akkor az SZDSZ, az Önök szellemi méregkeverő konyhája, nem 
tud róla elég negatívjellemzőt mondani, és az MSZP-nek nagyon sajnálja, hogy annak idején 
az MSZP összeállt velük, óriási hibát követett el, és a liberálisokkal senki ne álljon össze, 
mert halálos az ölelésük. Az SZDSZ röhögött a leghangosabban Fekete Gyulán, hogy fogy a 
magyar. Ezt Ő soha se fogja elfelejteni, és megbocsájtani sem a liberálisoknak.  Es  most, 
amikor további  25  évvel később, beütött a krízis, most már nyilvánvalóan, akkor most Önök 
sopánkodnak, hogy a Fidesz kormány miatt csökken az ország lakossága, azt gondolja, hogy 
amit Ön művel az a szakmájának a megcsúfolása, szégyen. Ő elhiszi, hogy Ön jó szociológus, 
viszont rossz politikus. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Dr. Szilágyi Demeter képviselő úrnak. 

Dr. Szilágyi Demeter 
Köszöni szépen a szót. Nagyon hasonló gondolatok fogalmazódtak meg benne, mint amit a 
Ferencz Orsolya képviselőtársa mondott, és egyetért vele, maga is így gondolja, hogy a 
társadalomtudományok doktoraként, Önnek kell a legjobban tudni, hogy ezeknek milyen 
hatása van, ezeknek az intézkedéseknek.  A  másik viszont, ami mellett nem szeretne szó 
nélkül elmenni, a felszólalásnak az eleje, amikor azt állította, hogy ebben a ciklusban nem 
emelkedtek az óvodai férőhelyek száma, ez tényszerűen nem igaz. Úgyhogy szeretné, hogyha 
ezt elismerné. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Dr. Erőss Gábornak. 

Dr. Erőss Gábor 
Az utóbbira még a kampányban vissza tudnak térni részletesebben, Ferencz Orsolya 
képviselőtársa felszólalására,  ha  már akkor erről is, demográfiai trendekről is beszélgettek, ez 
kiváló alkalom akkor arra, hogy néhány kérdést tisztázzanak. Tehát hogy a Liberális 
Internacionálé alelnöke, az az Önök pártelnöke volt, tehát hogyha liberálisok ölelése halálos, 
akkor Ő már meghalt, tehát Orbán Viktor már nem él, tehát ő volt hosszú-hosszú éveken 
keresztül a Liberális Internacionálé alelnöke, csak hogy ezt tisztázzuk. (Dr. Ferencz Orsolya 
közbeszólt.) 

Dr. Erőss Gábor 
Nem, Ön a liberálisokról beszélt, ezt mondta visszanézhetik.  A  következő, amit tisztázni kell, 
és ez már egy szakmai kérdés, hogy  ha  egy kicsit figyelnek, lehet, hogy több gyerek fog 
születni a következő években, mert nem járnak tovább ezen a tévúton, amin járnak. Szerinte, 
azért nem sikerült növelni a sok ezer milliárd dacára, ami igaz, sikerült növelni egy icipicit az 
egy szülőképes nőre jutó gyerekek számát, viszont alig nőtt, illetve tovább csökkent 
pontosabban, tehát 1,4-nél, 44-re visszacsökkent... Többen közbeszólnak. tehát 1,44-re, ez 
messze-messze az alatt van, ami ugye az elvárt volna, és ennek épp az az oka, hogy azt a sok 
ezer milliárdot, azt az Ön adókedvezményére költi a Fidesz, meg az övére, igen, szégyen, 
hogy ők akiknek nem volna semmi szükségük erre, ők kapják azt a sok ezer milliárdos 
adókedvezményt, és azok akiknek a gyerekvállaláshoz szüksége volna erre, azok meg ki 



vannak zárva ezekből a bőkezű kedvezményekből. Ki vannak zárva egy csomó 
közszolgáltatásból, ki vannak zárva,  ha  már óvodákról beszélnek, épp a legszegényebb 
falvakban nincs elég óvodai férőhely, nincs elég bölcsődei férőhely, nem biztosították, hogy a 
férfiak és a nők bére egyenlő legyen, tehát a nők kevésbé vannak... Félbe szakították. 

Zentai Oszkár 
Azt javasolja, hogy a Bizottsági tagoknak, hogy térjenek vissza a napirend vitájához, ezentúl 
csak a konkrét napirendhez kapcsolódó hozzászólóknak  ad  szót. Erőss Gábor úrnak  ad  szót, 
amennyiben az előterjesztéshez kapcsolódóan van mondanivalója. 

Dr. Erőss Gábor 
Befejezi a mondatot, aztán végzett. Tehát nem vezetik vissza a nőket a munkaerőpiacra, nem 
biztosítják a részmunkaidőnek, hát például lehetne adókedvezményeket adni, nem biztosítják 
a telemunkát. (Kikapcsolták a mikrofonját, mert a felszólalás időkerete lejárt) 

Zentai Oszkár 
Megkérdezi, hogy további kérdés, hozzászólás van-e? Nincsen.  A  vitát lezárja. Szavazás 
következik. 

Megállapítja, hogy  9  igen,  0  nem,  2  tartózkodással a Bizottság elfogadta. 

97/2019.  (VH.03.) sz. EMBI határozat  (9  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás mellett)  

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  03. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, 
Humánszolgáltatási, Ügyosztály, Napraforgó Egyesített Óvoda 

Zentai Oszkár 
Napirendi pontjainak végére értek. Megkérdezi, hogy kérdés van-e? Dr. Erőss Gábor 
parancsoljon. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszöni. Egy olyan kérdést tenne fel, amit már feltett,  de  nem kapott rá választ, ezzel 
kapcsolatban szeretné jelezni, hogy azok a törvényi határidők, a jogszabályi határidők, amik 
meghatározzák, hogy mennyi idő alatt kell választ adni, az nem azt jelenti, hogy mindig az 
utolsó nap lehet választ adni. Tehát,  ha  feltesz egy olyan kérdést, három kérdése volt, abból 
egyet kiemelne, hogy a hőhullámokkal kapcsolatosan, a kánikulával kapcsolatosan, milyen 
intézkedéseket léptett életbe az Önkormányzat, akkor elvárható lenne, egy normálisan 
működő Önkormányzattól, egyrészt, hogy ne az utolsó nap válaszoljanak, másrészt, pedig 
hogy tényleg tegyenek lépéseket.  Ha  már beindítottak volna egy forródrótot, ami segít a 
válsághelyzetbe kerülőkön, igen, mindkét értelemben forródrótot,  ha  már látná Józsefváros 
szerte a párakapukat, most kiemelt hasraütés-szerűen két intézkedést, abból a százból amit 
lehetne csinálni, akkor persze nem lenne türelmetlen,  de  az a helyzet, hogy hosszú ideje tart, 
most már hetek óta tart, szinte megszakítás nélkül a hőhullám, szinte, és ez veszélyezteti a 



Solym 
ezési és  K 

i Beáta 
viselői Iroda vezetője 

kerületben élő időseknek az egészségét, úgyhogy szeretné,  ha  a válaszadással nem 
késlekednének és főleg a cselekvéssel. Köszöni! 

Zentai Oszkár 
Szót  ad  Komássy Ákosnak. 

Komássy Ákos 
Köszöni szépen! Kérdése a Kálvária utca  10-el kapcsolatos. Rengeteg emailt kapott, szóval 
nem rengeteg, mert nincsenek ott már sokan, talán egy lakó van még, tehát azt szeretné 
kérdezni, hogy mi a helyzet a Kálvária utca  10-el,  ha  jól tudja, akkor már csak egy lakó van. 
Már nagyon régóta bontandó kategóriában van az épület,  de  volt már korábbi lakos is, aki 
ezzel kapcsolatosan panasszal élt, azaz egy lakó pedig gyakorlatilag teljesen reménytelen 
kálváriát osztott meg, mint folyamatot, amin keresztül megpróbált egyszerűen csak túlélni. 
Szóval mi a helyzet a Kálvária utca  10-el? Szerinte érdemes lenne a problémát megoldani, 
hogyha nem, úgyis jön a kampány, majd segítenek, hogy fontos legyen mindenkinek,  de  nem 
kéne odáig eljutni, szerinte. 

Zentai Oszkár 
Képviselő  fir,  írásban kap választ.  A  Bizottság ülését  9:57  perckor lezárja. Köszöni! 

K. m. f. 

Zentai Oszkár 
a Bizottság elnöke a Bizottság alelnöke 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Erőforrás 
Bizottság  2019.  július 3-ai ülésén elhangzottakat hitelesen tanúsítja. 

A  jegyzőkönyvet szerkesztette: 

SGOE5v 
Veres  Evelyn  Lilla 
Szervezési és Képviselői Iroda képviselői referense 
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JEGYZ Ő KÖNYV 

Pult Név Voks 
3 Danada-Rimán Edina 0 
2 Sántha  %erne 0 
1 Zentai Oszkár 1 
14 Török Patrik 1 
19 dr. Szilágyi Demeter 1 
6 Simon  György 1 
18 Kaiser  József 1 
16 Kis Kornélia 1 
8 Komássy Akos 1 
11 Vámos  Andrea 1 
15 Somogyi Noémi 1 
10 Bálint Gergely 1 
20 Dr. Ferencz Orsolya 1 
7 Dr. Erőss  Gabor 1 
13 Nagy Gáborné 1 
21 

 

0 
22 _ 0 
4 dr. Mészár  Erika 0 
17 Guzs Gyula 1 
9 Veres  Gabor 1 

Frakció 

dökorlátozás nélküli HIVIéretlen 

Zentai Oszkár 

lei  Kaiser  József 

lee  dr. klószár  Erika 

h  Dr. Ferencz Orsolya 



Sántha Péterné 

Vámos  Andrea 

lía  Simon  György 

Komássy Ákos 

eg Dr. Erőss  Gabor 

>1  Török Patrik 

Hozzászólások 

Szavazás eredménye 

#:  4999 Száma: 19.07.03/0/0/A/0T 
Ideje:  2019  július  0309:05 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #1; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: napirend 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Eröss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Kis Kornélia Távol 
Komássy Ákos Távol 
Simon  György Távol 

Frakció 



Török Patrik Távol 
Veres  Gabor Távol 

4999 Száma: 2019.07.03/0/0/NOT 

Napirendi pont 
1 

dökorlátozás nélküli //Méretlen 

Szavazás eredménye 

#:  5000 Száma: 19.07.03/1/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  0309:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #2; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  1.  blokk 

Eredménye Voks: Sza0/0 Össz% 
Igen 10 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 10 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 5 33.33 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Kis Kornélia Távol 
Komássy Ákos Távol 
Simon  György Távol 
Török Patrik Távol 
Veres  Gabor Távol 

Frakció 



5000 Száma: 2019.07.03/1/0/A/OT 

Napirendi pont  
2 

Időkorlátozás nélküli //Méretlen 

Időkorlátozás nélküli //Méretlen 

Hozzászólások  

le Dr. Erőss  Gabor 
2.3.4.10 

Szavazás eredménye 

#:  5001 Száma: 19.07.03/2/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  03 09:07 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #3; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2.  blokk 

Eredménye Voks: Szav% Össek 
Igen 10 90.91 66.66 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 1 9.09 6.67 
Szavazott 11 100.00 73.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 4 26.67 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Simon  György Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Dr. Erőss  Gabor Tart. 

Frakció 



Kis Kornélia Távol 
Komássy Ákos Távol 
Török Patrik Távol 
Veres  Gabor Távol 

5001 Száma: 2019.07.03/2/0/A/OT 

Napirendi pont  
22 

Időkorlátozás nélküli //Méretlen 

Hozzászólások  

IN  Dr. Erőss  Gabor 

P  Sántha Péterné 

I>  Kaiser  József 

Dr. Erőss  Gabor 

Szavazás eredménye 

#:  5002 Száma: 19.07.03/22/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  0309:11 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #4; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2,2 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 11 100.00 73.33 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 11 100.00 73.33 
Nem szavazott 0 

 

0.00 
Távol 4 

 

26.67 
Összesen 15 

 

100.00 
Megjegyzés: 

   

Név 

  

Voks 
Bálint Gergely 

  

Igen 
Dr. Erőss  Gabor 

  

Igen 
Dr. Ferencz Orsolya 

  

Igen 

Frakció 



Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Simon  György Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Kis Kornélia Távol 
Komássy Ákos Távol 
Török Patrik Távol 
Veres  Gabor Távol 

5002 Száma: 2019.07.03/22/0/A/OT 

Napirendi pont  
23 

Időkorlátozás nélküli //Méretlen 

Hozzászólások  

Dr. Erőss  Gabor 

dr. Mészár  Erika 

Szavazás eredménye 

#:  5003 Száma: 19.07.03/23/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  0309:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #5; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2,3 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 12 100.00 80.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 12 100.00 80.00 
Nem szavazott 0 

 

0.00 
Távol 3 

 

20.00 
Összesen 15 

 

100.00 
Megjegyzés: 

   



Nay Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Erőss Gábor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Simon  György Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Kis Kornélia Távol 
Török Patrik Távol 
Veres Gábor Távol 

Frakció 

5003 Száma: 2019.07.03/23/0/A/OT 

Napirendi pont  
24 

Időkorlátozás nélküli HIVIéretlen 

Hozzászólások  

h  Dr. Erőss Gábor 

I dr. Mészár  Erika 

I Dr. Erőss Gábor 

Kornássy Ákos 

I  Kaiser  József 

Sántha Péterné 

I Dr. Erőss Gábor 

Szavazás eredménye 

#:  5004 Száma: 19.07.03/24/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  0309:24 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #6; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2,4 



Voks: Szav% Össz% 
12 100.00 80.00 

0 0.00 0.00 
0 0.00 0.00 

12 100.00 80.00 
0 

 

0.00 
3 

 

20.00 
15 

 

100.00 

Eredménye 
Igen 
Nem 
Tartózkodik 
Szavazott 
Nem szavazott 
Távol 
Összesen 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Erőss  Gabor Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Komássy Ákos Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Simon  György Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 
Kis Kornélia Távol 
Török Patrik Távol 
Veres  Gabor Távol 

Frakció 

5004 Száma: 2019.07.03/24/0/A/OT 

Napirendi pon 
210 

klőkorlátozás nélküli //Nléretlen 

Hozzászólások 

tr; Dr. Erőss  Gabor 

111  dr. Mészár  Erika 

h Kaiser  József 

h  Kornássy Ákos 
Tárnokiné Joo Ildikó 
h  Dr. Erőss  Gabor 
Tárnokiné Joo Ildikó 



Ili  Kaiser  József 

Időkorlátozás nélküli //Méretlen 

h Kaiser  József 

Hozzászólások 

It Kaiser  József 

h  Komássy Ákos 

Sántha Péterné 

Dr. Ferencz Orsolya 

dr. Szilágyi Demeter 

Dr. Erőss  Gabor 
Simon  György távozott  9.54-kor 

Szavazás eredménye 

#:  5005 Száma: 19.07.03/210/0/A/OT 
Ideje:  2019  július  0309:54 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #7; Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya:  2.10 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 9 81.82 60.00 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 2 18.18 13.33 
Szavazott 11 100.00 73.33 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 4 26.67 
Összesen 15 100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Dr. Ferencz Orsolya Igen 
Guzs Gyula Igen 
Kaiser  József Igen 
Nagy Gáborné Igen 
Somogyi Noémi Igen 
dr. Szilágyi Demeter Igen 
Vámos  Andrea Igen 
Zentai Oszkár Igen 

Frakció 



Dr. Erőss Gábor Tart. 
Komássy Ákos Tart. 
Kis Kornélia Távol 
Simon  György Távol 
Török Patrik Távol 
Veres Gábor Távol 

5005 Száma: 2019.07.03/210/0/NOT 

to  Dr. Erőss Gábor 

Napirendi pont 
kérdés 

Időkorlátozás nélküli //Méret!en 

hi Dr. Erőss  Gábor 

Komássy Ákos 
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