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Készült:  A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
2019.november 26-án (kedd)  1600  órakor 

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

Levezető elnök: Balogh Lajos 

Jelenlévő tagok: Hermann  György — alelnök 
Czeglédy Ádám 
Sántha Péterné 
Pölhe Dóra 
Pacsika Márton 
Égner Enikő 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya — alelnök 
Dr. Lóránth József 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Dr. Erőss Gábor — 
alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet —jegyző, Dr. Mészár  Erika  — aljegyző, Dr. 
Balla  Katalin — jegyzői kabinet vezetője, Dr. Balisani  Ciro  — Jegyzői Kabinet vezető-
helyettese, Páris Gyuláné — gazdasági vezető, Csendes Antalné — Pénzügyi ügyosztály 
vezetője, Iványi Gyöngyvér — Városépítészeti Iroda vezetóje, Dr. Juhász Marica — 
Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetóje, Nagy Ibolya — Családtámogatási Iroda vezető-
helyettese, Koscsóné Kolkopf Judit — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, 
dr. Tárnokiné Joó Ildikó — Napraforgó Egyesített Óvoda intézményvezetóje, Nováczki 
Eleonóra — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója, dr. Elek 
Csilla — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. beszerzési és fejlesztési igazgatója, Lenkey 
Petrosz — Józsefvárosi Görög Önkormányzat elnöke, Könczöl Dávid — képviselő 

Balogh Lajos 
Köszöntöm a megjelenteket, a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
2019.  évi alakuló ülését megnyitom.  7  fő van jelen, a Bizottság határozatképes. 
Távolmaradását jelezte Dr. Ferencz Orsolya alelnök és Dr. Lóránth József tag. Kérem, 
szavazzunk a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadására. 
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Megállapítom, hogy  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a Bizottság (a napirendet) elfogadta. 

1/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság az alábbi napirendet 
fogadja el: 

Napirend 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:  

1. Javaslat a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Balogh Lajos, a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

2. Javaslat az óvodák téli és nyári nyitvatartási rendjének meghatározására 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica, a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 
(írásbeli előterjesztés) 

3. Javaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos 
beszámolóinak elfogadására 
Előterjesztő:dr. Juhász Marica, a Humánszolgáltatási Úgyosztály vezetője 
(írásbeli előterjesztés) 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

1. Javaslat a „rabszolgatörvény" alkalmazásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztők: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Veres Gábor — képviselő, 
Czeglécly Ádám — képviselő, Camara-Bereczki Ferenc Miklós — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 

2. Javaslat „Ez a  Minimum!"  korrupció elleni és átláthatósági program 
megvalósítására 
Előterjesztők: Sátly Balázs — képviselő, Szarvas Koppány Bendegúz — képviselő, 
Hermann  György — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 
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3. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Pikó András —polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

4. Javaslat intézményi beszámolók elfogadására 
Előterjesztők: Pikó András — polgármester, 
Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Dr. Erőss Gábor — alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

5. Javaslat a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési munkát végzők 
éves munkájának elismerésére 
Előterjesztő: Pikó András — polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

6. Javaslat a Szigony utca nevének védetté nyilvánítására 
Előterjesztők: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, 
Camara-Bereczki Ferenc  Miklos  — képviselő, Czeglédy Ádám — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 

7. 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 
Előterjesztő: Pikó András —polgármester 
(írásbeli tájékoztató) 

8. Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálására 
Előterjesztő: Pikó András —polgármester, Dr. Erőss Gábor — alpolgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

ZÁRT ÜLÉS 

1. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi 
Bizottság Ügyrendjének elfogadására 
Előterjesztő: Balogh Lajos, a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
elnöke 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom. Először egy szóbeli módosítási javaslatom lenne, mégpedig az, 
hogy az ügyrendet változtassuk meg úgy, hogy keddenként délután háromra tegyük át az ülés 
kezdetét. Nincs hozzászólás, ezért a napirend vitáját lezárom és kérem, hogy szavazzanak 
most. 
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Megállapítom, hogy a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság a 
határozatot  7  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

2/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képző Ügyrendet, mely  2019.  november 26-án lép hatályba és felkéri az elnököt 
annak aláírására. 

Felelős: Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke 
Határidő:  2019.  november  26. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat az óvodák téli és nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározására 
Előterjesztő.  dr. Juhász Marica, a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetője 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom. Sántha Péternének adom meg a szót. 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen a szót. Miután az előző bizottságban a bölcsődék téli-nyári 
nyitvatartásához is hozzászóltam, így úgy gondolom, hogy most is illik. Átnéztem, 
tökéletesen egyetértek az óvodák téli inspekciózásával és jó helyet találtak rá, középütt lévő 
helyet, és a nyári nyitvatartás is teljesen egyensúlyban van. 

Balogh Lajos 
Köszönöm. Több hozzászólás nincs, így a napirend vitáját lezárom és szavazásra bocsátom a 
2  pontból álló határozati javaslatot. Elfogadásához egyszerű többség szükséges. Kérem, 
szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy a Bizottság a határozatot  7  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
elfogadta. 

3/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett)  

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1) a  Budapest  Józsefvárosi Önkonnányzat fenntartásában lévő Napraforgó Egyesített 
Óvoda székhely óvodájának és tagóvodáinak téli zárva tartási ideje:  2019.  december  23.  — 
2019.  december  31.  közötti napok.  A  téli zárva tartás ideje alatt a Napraforgó Egyesített 
Óvoda Napsugár Tagóvodája  (1086 Budapest,  Dankó utca  31.)  ügyeletet tart és fogadja a 
Józsefvárosi Egyesített Óvoda székhely óvodájába és tagóvodáiba beíratott gyermekeket. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 
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2.)  a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Napsugár Egyesített Óvoda 
székhely óvodájának és tagóvodáinak  2020.  évi nyári zárva tartási idejét a szükséges 
karbantartási, felújítási és takarítási feladatok elvégzése érdekében az alábbiak szerint 
határozza meg azzal, hogy a nyári szünet idején az ügyeletre kijelölt óvodák fogadják a 
gyermekeket. 

 

Óvoda neve, címe: 2020.  évi nyári 
zárva tartás ideje: 

óvodai ellátást nyújtó 
ügyeletes óvoda: 

1. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 
1082 Bp.  Baross  u. 111/b. 

2020.06.15-07.17. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 
1083 Bp.  Baross  u. 91. 

2. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk Rád Tagóvodája 
1086 Bp.  Csobánc  u. 5. 

2020.06.15-07.17. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 
1083 Bp.  Tömő  u. 38/A. 

3. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvodája 
1081 Bp.  Kun  u. 3. 

2020.06.15-07.17. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
/székhelyóvoda/ 
1084 Bp.  Tolnai  u. 7-9. 

4. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Napsugár Tagóvodája 
1086 Bp.  Dankó  u. 31. 

2020.06.15-07.17. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Százszorszép Tagóvodája 
1086 Bp.  Szűz  u. 2. 

5. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Katica Tagóvodája 
1089 Bp.  Vajda Péter  u. 37. 

2020.06.15-07.17. 

1.Napraforgó Egyesített Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 
1089 Bp.  Bláthy  Otte)  utca  35. 
2.Napraforgó Egyesített Óvoda 
Pitypang Tagóvodája 
1087 Bp.  Százados út  12-14. 

6. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Mesepalota Tagóvodája 
1085 Bp.  Somogyi Béla  u. 9-15. 

2020.06.15-07.17. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
TÁ-TI-KA  Tagóvodája 
1088 Bp.  Rákóczi Út  15. 

7. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Virágkoszorú Tagóvodája 
1083 Bp.  Baross  u. 91. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Gyerek-Virág Tagóvodája 
1082 Bp.  Baross  u. 111/b. 

8. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Csodasziget Tagóvodája 
1083 Bp.  Tömő  u. 38/A. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Várunk Rád Tagóvodája 
1086 Bp.,  Csobánc  u. 5. 

9. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
/székhelyóvoda/ 
1084 Bp.  Tolnai Lajos  u. 7-9. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Hétszínvirág Tagóvodája 
1081 Bp.  Kun  u. 3. 

10. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Százszorszép Tagóvodája 
1086 Bp.  Szűz  u. 2. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Napsugár Tagóvodája 
1086 Bp.  Dankó  u. 31. 

11. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Kincskereső Tagóvodája 
1089 Bp.  Bláthy Ottó  u. 35. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Katica Tagóvodája 
1089 Bp.  Vajda Péter  u. 37. 

12. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Pitypang Tagóvodája 
1087 Bp.  Százados  tit 12-14. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Katica Tagóvodája 
1089 Bp.  Vajda Péter  u. 37. 

13. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
TÁ-TI-KA  Tagóvodája 
1088 Bp.  Rákóczi Út  15. 

2020.07.20-08.21. 
Napraforgó Egyesített Óvoda 
Mesepalota Tagóvodája 
1085 Bp.  Somogyi Béla  u. 9-15. 
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Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos 
beszámolóinak elfogadására 
Előterjesztő: dr. Juhász Marica, a Humánszolgáltatási Ügyosztály vezetöje 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját ezennel megnyitom.  Hermann  Györgynek megadom a szót. 

Hermann  György 
Ahogy áttanulmányoztam az előterjesztést, illetve a csatolt beszámolókat, én úgy ítélem meg, 
hogy a beszámolók alapján nem áll minden esetben elegendő infolináció a rendelkezésünkre 
arról, hogy dönteni tudjunk az adott beszámolónak az elfogadásáról. Egészen konkrétan én a 
Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete esetében szeretném kérni az előterjesztőt, hogy 
vonja vissza az előterjesztését, hogy azt egy későbbi időpontban meg tudjuk tárgyalni, további 
infonnációt be tudjunk kérni. És ugyanezt szeretném kérni a  Magyar  Goju-Kai Szövetség 
esetében — bár az ő esetükben nem volt a szerződés feltétele a beszámoló,  de  itt is szeretném 
kérni. Illetve, szeretnék még egy kiegészítéssel élni, a Szakja Tasi Csöling Buddhista 
Egyesület, vagyis a  6.  pont esetében arról van szó, hogy  2019.  december 31-éig tart a 
szerződés, úgyhogy ebben az esetben pedig javasolnám az előterjesztések közé venni ennek a 
hosszabbítását, mint egy új pontot.  Ha  erre van lehetőség. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót dr. Mészár  Erika  aljegyző asszonynak. 

dr. Mészár  Erika 
A  bizottságnak az a hatásköre, hogy a beszámolók alapján javasolja a Tulajdonosi 
Bizottságnak a bérleti szerződésnek az ismételt megkötését és hosszabbítását. Itt csak erről 
tud dönteni a bizottság, hogy javasolja, és akkor bemegy a következő. Tehát,  ha  a  6.  pont 
esetében nem kéri elnök-helyettes úr a visszavonást, akkor most ezt elfogadja a tisztelt 
bizottság, akkor be fogjuk terjeszteni a Tulajdonosi Bizottság elé és akkor majd lesz ott egy 
hosszabbítás,  ha  ez így megfelelő.  Ha  jól értettem, akkor az 1-es és a 12-es esetében 
visszavonást javasolt alelnök úr egy későbbi időpontra, a 6-osról meg akkor dönt. 
Visszavonjuk a két pontot. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót dr. Juhász Maricának. 

dr. Juhász Marica 
Természetesen befogadjuk a módosítást. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Egy indoklást szeretnék gyorsan tenni a Nagycsaládosokhoz. Pontosan ismerem a 
munkájukat, és tudom, hogy nagyon szép munkát végeznek a kerületben, csupán technikai a 
kérésünk és ki fogunk találni valamilyen segítséget számukra.  Most  egy  3  és fél oldalas kézzel 
írott beszámolót adtak be. Én azt gondolom, hogy a saját munkájuk értékelésére nem méltó 
egy ilyen beszámoló. Vagy a  H13-at  fogjuk felkérni, vagy  ha  kell, akkor személyesen segítek 
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számukra megírni egy olyan beszámolót, amivel méltóképpen tudják a saját munkájukat 
bemutatni a számunkra. 

Balogh Lajos 
Pacsika Mártonnak adom meg a szót. 

Pacsika Márton 
Nekem csak annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy mindegyik civil szervezet, egyenként 
végignézve láthatólag értékes munkát végez a kerület érdekében. Akár boksz-klubról van szó, 
akár a Nagycsaládosok helyi szervezetéről. Egy átfogó koncepciót viszont hiányolok arra 
vonatkozóan, hogy az ilyen ingatlanokat miért pont ezen civil szervezeteknek, miért nem más 
civil szervezeteknek adjuk ki. Miért nincsen a kerületnek, vagy az önkormányzatnak egy 
olyan szakpolitikai koncepciója, amely átfogóan és transzparensen kezelné ezeknek az 
ingatlanoknak a kedvezményes kiadását. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót alpolgármester asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Az a válaszom, hogy eddig kérelemmel fordultak a civil szervezetek a testülethez, egy évet 
piaci alapon kellett bérelniük a helyet és utána beszámoló alapján döntötték el a tisztelt 
képviselők, hogy megadják-e a kedvezményes bért. Ez a szabályozás még életben van, a civil 
ügyekért én leszek a felelős a kerületben, mindenféleképpen ki szeretnék dolgozni erre 
természetesen egy olyan pontrendszert, mint akár a lakáspolitika területén, hogy mindenki 
hozzájuthasson helyiséghez, mint civil szervezet. És véleményünk szerint meg fog nőni a civil 
szervezetek helyiség-igénye, tehát mindenképpen célszerű lesz egy közös gondolkodás e 
téren. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Pacsika Marton úrnak. 

Pacsika Márton 
Alpolgármester asszony. Ez azt jelenti, hogy nyilvános pályázat keretében lehet majd 
jelentkezni ezekre az ingatlanokra? 

Szili-Darók Ildikó 
Még nem tudtunk idáig eljutni. Az én fejemben mindenféleképpen az van, hogy amennyiben 
feltérképeztük a helyiség- és lakásállományunkat, és látjuk azt, hogy mennyi élő civil 
szervezet van a kerületben, mindenképpen jó lenne egy szabályozott, akár nyílt pályázati 
rendszer. Én személy szerint az egy éves piaci bérleti díj ellen vagyok. Hiszen egy civil 
szervezet nem mindig tudja megfizetni — egy évig nem tud bizonyítani, nincs miből. 
Pályázatok nem teszik lehetővé, stb. Mindenképpen kell egy koncepció,  de  mint mondtam, 
nines  még koncepciónk,  de  gyártjuk. Szívesen vesszük mindenkinek az ötletét ebben a 
koncepcióban. 

Balogh Lajos 
Ezennel a napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom - módosításokkal együtt - a 
napirendi pontot. Ehhez egyszerű többség szükséges, kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 
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Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy a Bizottság a határozatot  7  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
elfogadta. 

4/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 Budapest, 
Népszínház  u. 27.;  adószáma:  18068337-1-42;  képviseletében eljár: Farkas István)  2018. 
évről szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

2. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 27.; 
adószáma:  18068337-1-42;  képviseletében eljár: Farkas István) szervezet részére a  Budapest 
VIII. kerület, Szilágyi  u. 1/B. (34688/0/A/1  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

3. elfogadja az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely:  1029 Budapest, 
Csongor  u. 39.;  adószáma:  18083024-2-41;  képviseletében eljár: Bartha Katalin)  2018.  évről 
szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

4. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen az 
Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely:  1029 Budapest,  Csongor  u. 39.; 
adószáma:  18083024-2-41;  képviseletében eljár: Bartha Katalin) szervezet részére a  Budapest 
VIII. kerület, Rökk Szilárd  u. 11. (36677/0/A/29  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

5. elfogadja az Új Világ Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós Korvin Lajos  u. 4. 
VIII/72.; adószáma:  18701146-1-41;  képviseletében eljár: Papinot Ildikó és  Staub  Zoltán) 
2018.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 
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6. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen az Új 
Világ Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós Korvin Lajos  u. 4.  VIII/72.; adószáma: 
18701146-1-41;  képviseletében eljár: Papinot Ildikó és  Staub  Zoltán) szervezet részére a 
Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 5. (35357/0/A/4  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

7. elfogadja a Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 Budapest,  Kőfaragó  u. 
10.  pinceszint/l.; adószáma:  18772786-1-42;  képviseletében eljár: Szántó Tamás)  2018.  évről 
szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

8. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 Budapest,  Kőfaragó  u. 10.  pinceszint/1.; 
adószáma:  18772786-1-42;  képviseletében eljár: Szántó Tamás) szervezet részére a  Budapest 
VIII. kerület, Práter  u. 65. (36128/3/A/57  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

9. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely:  1039 Budapest, 
Királyok útja  38.;  adószáma:  18292404-1-41;  képviseletében eljár: Kovács József)  2018. 
évről szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

10. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Királyok útja  38.; 
adószáma:  18292404-1-41;  képviseletében eljár: Kovács József) szervezet részére a  Budapest 
VIII. kerület, Pál  u. 3. (36793/0/A/17  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

11. elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely:  1085 
Budapest,  Salétrom  u. 5.;  adószáma:  19818056-1-42;  képviseletében eljár: Bacskai Bálint 
Aladár)  2018.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

12. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
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Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely:  1085 Budapest,  Salétrom  u. 5.; 
adószáma:  19818056-1-42;  képviseletében eljár: Bacskai Bálint Aladár) szervezet részére a 
Budapest  VIII. kerület, Práter  u. 30-32. (35696/0/A/54  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. 
kerület, Kis Fuvaros  u. 11. (35100/0/A/3  hrsz.) szám alatti helyiségek vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 
13. elfogadja a Ferencvárosi  Football Club  Egyesület (székhely:  2194 Tura,  Vasút  u. 9.; 
adószáma:  1819756'7-1-13;  képviseletében eljár: Nagy Lajos László)  2018.  évről szóló 
szakmai beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

14. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Ferencvárosi  Football Club  Egyesület (székhely:  2194 Tura,  Vasút  u. 9.;  adószáma: 
18197567-1-13;  képviseletében eljár: Nagy Lajos László) szervezet részére a  Budapest  VIII. 
kerület, Üllői  fit 66/A. (36274/0/A/2  hrsz.) és  (36274/0/A/3  hrsz.) szám alatti helyiségek 
vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

15. elfogadja a Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 44.  fszt/5.; adószáma:  14610561-1-42; 
képviseletében eljár: Gordos  Erika  Julianna)  2018.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2019. 
évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

16. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Szigony-útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. 
(székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 44.  fszt/5.; adószáma:  14610561-1-42;  képviseletében 
eljár: Gordos  Erika  Julianna) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 112. 
(35491/0/A/38  hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

17. elfogadja a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely:  1086 Budapest,  Teleki László 
tér  24. 1/10.;  adószáma:  18515592-1-42) 2018.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2019.  évi 
szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Ilatáridő:  2019.  november  26. 

18. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely:  1086 Budapest,  Teleki László tér  24. 1/10.; 
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adószáma:  18515592-1-42)  szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  16. 
(34734/0/A/24  hrsz.), a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  22. (34739/0/A/32  hrsz.), 
valamint a  Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  23. (34740/0/A/25  hrsz.) szám alatti 
helyiségek vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

19. elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.;  adószáma: 
19669072-2-42;  képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos László)  2018.  évről szóló szakmai 
beszámolóját és  2019.  évi szakmai tervét. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

20. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a közös költség díjával megegyező összegen a 
Moravcsik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.;  adószáma:  19669072-2-42; 
képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos László) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Üllői 
Út  60-62. (36308/0/A/2  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19. 
(35456/0/A/31  hrsz.) és  (35456/0/A/36)  szám alatti helyiségek vonatkozásában. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  26. 

Napirend  ILL  pontja: Javaslat a „rabszolgatörvény" alkalmazásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Elöterjesztö: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Veres Gábor — képviselő, Czeglédy Ádám — 
képviselő, Camara-Bereczki Ferenc  Miklos  — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
Megadom a szót alpolgármester asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Egy előző bizottságban hosszan vitáztunk erről a napirendi pontról.  Most  csak összefoglalnám 
néhány szóban. Úgy gondoljuk, hogy egy baloldali gondolkodás mindenképpen megköveteli 
azt, hogy deklaráljuk a rabszolgatörvény helyben való nem alkalmazását. Nagyon szeretnénk, 
hogyha — még a pénzügynek se kelljen itt maradni hétvégeken dolgozni, meg senkinek sem 
kéne hétvégeken dolgozni.  Most per  pillanat még rákényszerülünk erre a hétvégi 
munkavégzésre is.  De  szeretnénk ez a jövőben elkerülni és az intézményekre is természetesen 
kiterjeszteni, elkerülni, hogy persze,  ha  krízis van, akkor tudjuk, hogy mindnyájunknak jönni 
kell dolgozni. 
Balogh Lajos 
Megadom a szót Sántha Péternének. 

Sántha Péterné 
Alpolgármester asszonynak mondom, hogy a választott tisztségviselőkre nem vonatkozik. 
Tehát, ők nyugodtan dolgozhatnak napi  16  órát, plusz hétvégén is. Mert mi ezt — bocsánat ezt 
választottuk, mondhatom a királyi többest, most már nem,  de  annak idején én is ezt 
választottam.  Most  alpolgármester asszony is. Nos, a valódi mondandóm, vagy 
hozzászólásom az, hogy volt már korábban is próbálkozás arra, hogy egy ilyen előterjesztést 
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elfogadjon a Képviselő-testület, alapos vizsgálódást is csináltunk Józsefváros 
Önkormányzatában és a Józsefvárosi Önkormányzathoz tartozó intézményekben. Nem 
jellemző a nagyon sok túlmunka. Legfeljebb szezonálisan,  de  akkor mindenképpen 
kompenzáljuk — például a Teleki téri Piac dolgozóit, amikor hétvégén dolgoznak, akkor utána 
hétköznap kivehetnek szabadnapot. Tehát én nem tartom feltétlenül célszerűnek az erről szóló 
döntést,  de  hát tudom, hogy politikai kurzusok kicsit másképpen gondolkodnak, megértem, 
hogy napirendre tűzték. Én nem tartom ezt jónak, tehát tartózkodni fogok. 

Balogh Lajos 
Ezzel a napirend vitáját lezárom és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozatot, amely 
megszavazásához egyszerű többségre van szükség. Kérem a tagokat, hogy szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
6  IGEN  0  NEM  1  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy a Bizottság  6  igen,  0  nem,  1  tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 

5/2019. (X1.26.)  sz. KCOSEB határozat 
(6  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat „Ez a  Minimum!"  korrupció elleni és átláthatósági 
program megvalósítására 
Előterjesztő: Sátly Balázs — képviselő, Szarvas Koppány Bendegúz — képviselő,  Hermann 
György — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
Hermann  Györgynek, mint előterjesztőnek adom meg a szót. 

Hermann  György 
Az előző, másik bizottságban már ezt a kérdést is tárgyaltuk, már szó esett arról, hogy a 
kampány során több képviselő-jelölt is aláírta ezt a kezdeményezést, ami az 
önkormányzatoknak az átláthatóságára tesz javaslatot. Ez a javaslat-csomag ennek a 
publikációnak az itteni bizottsági szintre emelését javasolja, pontosabban mi azt javasoljuk, 
hogy a Képviselő-testület ezt az előterjesztést tűzze napirendre és javasoljuk ennek az 
elfogadását. Nem szeretném megismételni azt, ami a másik bizottságban már elhangzott. 

Balogh lajos 
Megadom a szót Sántha Péternének. 

Sántha Péterne 
Már az előző bizottságban is szerettem volna feltenni azt a nagyon laikus kérdést, hogy ez 
praktikusan hogyan fog megnyilvánulni? Időnként jönnek és ellenőriznek ezek a szervezetek, 
amelyekhez csatlakoztak a különböző képviselő-jelöltek, illetve képviselők? Tehát ugyanúgy 
ellenőrizni fognak, mint egy hivatalos szerv? Én mondtam, hogy laikus a kérdés. 
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Balogh Lajos 
Megadom a szót dr. Erőss Gábor alpolgármester úrnak. 

dr. Erőss Gábor 
Tehát az egésznek a lényege az az alapelv, hogy legyen teljesen átlátható az önkormányzat 
működése, gazdálkodása, beleértve a cégeket is.  A  laikusok számára, és a képviselők számára 
egyaránt ellenőrizhető legyen, a korrupciónak még az írmagját is kiirtsuk. Ennek része az, 
hogy ezeknek a szervezeteknek az ajánlása alapján majd beterjesztünk egy részletesebb 
cselekvési tervet, programot, rendelet-tervet, rendelet-módosítást, ami azokat a szempontokat 
— az előbb említett szempontokat fogja tükrözni. Ilyen értelemben, tehát nem úgy fogják 
ellenőrizni, mert nem lesz már szükség arra, hogy ők külön ellenőrizzenek, hiszen minden 
adat, közérdekű adat kint lesz a honlapon. Minden józsefvárosi cégnek, minden közérdekű 
adata szintén kint lesz a honlapon, és így tovább. Tehát nem fognak jönni különböző titkos 
kommandók és ellenőrök, hiszen minden a honlapon hozzáférhető lesz. Ezért is kérjük, hogy 
támogassák a tisztelt bizottsági tagok az előterjesztést. 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot. 
Ehhez egyszerű többségre van szükség, kérem, hogy szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy az előterjesztést a Bizottság  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett 
elfogadta. 

6/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Elöterjesztö: Pikó  Andrea  —polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom. Nincs hozzászólás.  A  napirend vitáját ezennel lezárom. 
Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot. Ehhez egyszerű többség 
szükséges. Kérem a tagokat, hogy szavazzanak most. 
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SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy a Bizottság  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 

7/2019. (X1.26.)  sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat intézményi beszámolók elfogadására 
Előterjesztő: Pikó András — polgármester, Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Dr. Erőss 
Gábor — alpolgármester 
(írásbeli elöterjesztés) 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Miután a beszámoló egy előző ciklusban regnáló képviselők alatt született működés, amit mi 
nagyon jónak tartunk és köszönjük az összes intézmény munkáját. Nem szeretnénk 
kiegészíteni, kérdéseket feltenni, hiszen most  per  pillanat egy megörökölt intézményi 
rendszernek a beszámolóját látjuk. Csak annyit tudunk mondani, hogy köszönjük az összes 
intézményünknek a munkáját. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót dr. Erőss Gábornak. 

dr. Erőss Gábor 
Társ-előterjesztőként csak annyit fűznék hozzá, hogy én is köszönöm az elmúlt évben, illetve 
az elmúlt nevelési évben folytatott tevékenységét a most a beszámolót bemutató 
intézményeknek. Külön-külön is szeretném, egyenként mindenkinek, aki odaadó munkájával 
— akár a családsegítőben, akár óvodapedagógusként, akár az óvodákban munkásként, akár 
más munkakörben hozzájárult ahhoz, hogy a kerület intézményei jól működjenek. Nyilván az 
új vezetés bizonyos értelemben, és nagyrészt a kontinuitást fogja képviselni, hiszen kiváló 
szakemberek és kiváló pedagógusok és kiváló szociális szakemberek dolgoznak az érintett 
ágazatokban. Más tekintetben nyilván lesznek hangsúlyváltások, ezeket mindenki észlelni 
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fogja.  De  összességében nagyon köszönjük még egyszer mindenkinek, aki ebben a munkában 
részt vett és kérjük, kérem én is, hogy fogadják el a beszámolókat. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Sántha Péternének. 

Sántha Péterné 
Örülök, hogy a kontinuitás szót hallottam. Hiszen én is szeretném megköszönni így leköszönő 
alpolgármesterként, azóta nem találkoztam az intézményeimmel, hiszen  9  éven keresztül 
együtt dolgoztunk, ismerem a munkájukat, valóban kiváló munkát végeznek. Alpolgármester 
úr, a kisgyermeknevelőket a bölcsődékben nem említette.  Ha  már ezekről az ágazatokról 
beszélünk. Valóban szívüket, lelküket és a munkájukat adják ahhoz, hogy a józsefvárosi 
egészen kis gyerekek, az óvodás korú gyerekek, valamint a józsefvárosi felnőttek és itt 
jegyzem meg, hogy a JSZSZGYK foglalkozik, vagy velük oldottuk meg az iskolákban a 
gyermekvédelmi feladatokat. Tehát, ilyenformán a 0-tól a  99,  akarom mondani  105  éves 
korig, ez a három intézmény találkozik és foglalkozik a józsefvárosi emberekkel. Még 
egyszer köszönöm a munkát, és köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhattam. 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, ehhez 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett a javaslatot a bizottság elfogadta. 

8/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.5.  pontja: Javaslat a Józsefvárosban szociális, egészségügyi és nevelési 
munkát végzők éves munkájának elismerésére 
Előterjesztő:  Pike.  András -polgármester 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 
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Szili-Darók Ildikó 
Az a helyzet állt elő, hogy  160  millió forintunk áll rendelkezésre, szabad felhasználással.  Ha 
jól tudom, akkor  245  millió lett volna az igény,  ha  kielégítjük, azt a pénzmennyiséget 
kifizetjük a dolgozóinknak, amit egy  13.  havi jövedelem jelentett volna. Eddig az 
egészségügyi dolgozók nem kaptak év végén ilyen juttatást. Csak a védőnők 27-en kaptak 
pénzt az  dyes  munkájukért. Ezt meglehetősen igazságtalannak éreztük, illetve maga a Szent 
Kozma Egészségügyi Központ jelezte számunkra, hogy mekkora belső feszültséget jelent ez a 
kollégák között, hogy valakinek megköszönjük az év végi munkáját és valakinek nem. Ezért 
ez a két tényező azt eredményezte, hogy egyszerűen fogtam egy számológépet és az összes 
erre a célra rendelkezésünkre álló összeget elosztottam a  899,75  fővel. Így kijött egy olyan 
összeg, ami már azt gondoltam, hogy vállalható egy év végi jutalom keretében. Ez minden 
borítékban  100  ezer forintot jelent. Ez azt jelenti, hogy akik kevesebbet keresnek a két 
ágazatban, azok többet kapnak most Karácsonykor, mint kaptak volna,  ha 13.  haviként 
aposztrofáljuk ezt a pénzt. Akik többet kaptak volna, azoktól valóban elvettünk, és kevesebbet 
kapnak. Egységesen  100  ezer forint lesz a borítékokban így a karácsonyfa alatt. Azt tudjuk 
megígérni, hogy a következő évben, amint a pénzmaradványokra rálátunk, még visszatérünk 
erre a kérdésre, és igyekszünk a most megszenvedett pénzhiányt orvosolni egy második év 
eleji jutalmazással. 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom. Elsőként Sántha Péternének adom meg a szót. 

Sántha Péterné 
Ne szépítsük, itt azért arról van szó, hogy az évek óta ezekben az ágazatokban, minden 
dolgozónak év végén járó  13  havi fizetést vettük el. Valamiféle kompenzációt kapnak,  de 
természetesen az a több száz ember, aki ezekben az ágazatokban dolgozik, gondolom, hogy 
most nem örül annak, hogy akik kevesebbet keresnek, azok is megkapják, meg hogy 
egységesebb és igazságosabb ez az elosztási módszer. Én kívánom, hogy jussanak el rövid 
időn belül odáig, hogy megtalálják a  13.  havi fizetésre a pénzt, a költségvetésben.  De  még 
egyszer mondom, sok embernek ez az előterjesztés, ennek az olvasása nagy csalódást okoz. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót dr. Erőss Gábornak. 

dr. Erőss Gábor 
Annyit fűznék még hozzá, hogy  ha  betervezte volna a tisztelt Fidesz-KDNP a költségvetésbe 
ezt a  13.  havinak nevezett összeget, akkor nem is volna természetesen kérdés, mert úgy vettük 
át a kerületet, hogy nem szerepelt a költségvetésben semmiféle ilyen tétel. Nemhogy  13.  havi, 
de  még plusz egy heti sem. Semmi nem szerepelt.  A  lehetőségek függvényében, illetve azt, 
ahogy most megerősíteném, amit alpolgármester asszony mondott, figyelembe véve azt, hogy 
amit most tudunk biztosítani mindenkinek, azt ki fogjuk egészíteni a jövő év elején. Azt 
kellett mérlegelnünk, és megtalálnunk a forrást, ügy hogy ez a forrás nem állt rendelkezésre, 
az önök által beterjesztett költségvetésben, meg kellett találnunk a forrást. Megtaláltuk, ki 
tudtuk terjeszteni — több száz fővel nőtt az év végi juttatást kapóknak a száma. Én azt 
gondolom, hogy ez vitathatatlan, hogy az egészségügyben dolgozók szintén alulfizetettek, és 
bőven megérdemlik ők is, mindannyian ezt a pluszjuttatást. Szeretnénk mi is, hogy  ha  több 
juthatna, és fog is több jutni a jövő évben. Ezt most így tudtuk megoldani, mivel ennek a 
fedezete az önök által megalkotott költségvetésben nem állt rendelkezésre. Ennek ellenére 
találtunk fedezetet arra, hogy mindenki ezt a nettó  100  ezer forintot ez a  900  ember 
megkaphassa. 
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Balogh Lajos 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Kijavítanám képviselő-asszonyt, hogy ez nem jár, ez a  13.  havi. Nem arról van szó, hogy egy 
olyan dolgot elvettünk, ami járt volna, hanem az év végi jutalmat így fogalmazzuk meg. 
Különben sem értek egyet a  13.  havi fizetés retorikával, merthogy nem erről van szó. Ez egy 
jutalom, amit kapnak az emberek az elvégzett munkájukért. Csak ennyi, hogy nem vettünk el 
semmit, ami járt, hanem ennyit tudunk adni. 

Balogh Lajos 
Megadom a szót Sántha Péternének. 

Sántha Péterné 
Tökéletesen fogalmazott alpolgármester asszony. Ezt önként vállalt feladatként adtuk minden 
évben, az említett ágazatban dolgozóknak. Szeretném feleleveníteni alpolgármester úr 
emlékezetét, öt éven keresztül ült a testületi üléseken, és találkozott néhányszor azzal az 
előterjesztéssel, hogy a költségvetés módosítása. Nos, az előző bizottságon eléggé egzaktul 
elmondta a korábbi költségvetésért felelő alpolgármester, hogy voltak dolgok, amelyekre 
menet közben találtuk meg a forrást, és azon a bizottsági ülésen biztatta önöket, most helyette, 
mivel ő ebben a bizottságban nincs, én biztatom önöket, hogy találják meg rá a forrást. Mert 
mindig arra van pénz, ami nagyon fontos. 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját lezárom. Szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, ehhez 
egyszerű többség szükséges. Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
7  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodással a bizottság a javaslatot elfogadta. 

9/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.6.  pontja: Javaslat a Szigony utca nevének védetté nyilvánítására 
Elöterjesztő: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester, Camara-Bereczki Ferenc Miklós — 
képviselő, Czeglédy Ádám — képviselő 
(írásbeli előterjesztés) 

Balogh Lajos 
Czeglédy Ádámnak adom meg a szót. 
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Czeglédy Ádám 
Az előterjesztők nevében elmondanám, hogy itt a közterület nevének védetté nyilvánításáról 
van szó. Itt arról beszélünk, hogy a Szigony utcát körülbelül három évvel ezelőtt egyszer már 
át akarták nevezni, Simonyi Zsigmond utcára. Simonyi Zsigmond nyelvtudóssal egyébként 
semmi problémánk nincsen. Az MSZP akkor kezdeményezett egy aláírásgyűjtést, több mint 
háromszáz helyi lakos - a Szigony utcában élő - írta alá, hogy nem szeretnék, hogy 
átnevezzék. Igazából ugye, az arról szó, hogy levédessük a Szigony utca nevet, ami 
gyakorlatilag az egyik legrégebbi utcanév Józsefvárosban. 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom. Nincs hozzászólás, ezért a vitát lezárom. Szavazásra bocsátom 
az  1  pontból álló határozati javaslatot, egyszerű többség szükséges ehhez. Kérem, 
szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
6  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy  6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett a javaslatot elfogadtuk. 

10/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(6  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.7.  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 
Előterjesztő: Pikó András — polgármester 
(írásbeli tájékoztató) 

Balogh Lajos 
A  napirend vitáját megnyitom, úgy látom, nincs hozzászólás, így a vitát lezárom. Szavazásra 
bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, melyhez egyszerű többség szükséges. 
Kérem, szavazzanak most. 

SZAVAZÁS 
6  IGEN  0  NEM  0  TARTÓZKODÁS 

Balogh Lajos 
Megállapítom, hogy  6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett a javaslatot a Bizottság elfogadta. 

11/2019.  (XI.26.) sz. KCOSEB határozat 
(6  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 
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A  Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek a polgármesteri tájékoztató megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  november  28. 

Napirend  11.8.  pontja: Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó András — polgármester, Dr. Ereiss Gábor — alpolgármester 
(írásbeli elöterjesztés) 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

12/2019. (X:2 6.)  sz. KCOSEB határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Balogh Lajos 
Nyílt ülés. Köszönöm mindenkinek, hogy megtisztelte a bizottságot és köszönöm 
mindenkinek a munkát. Az ülés lezárása előtt van-e még kérdése valakinek? Nincs. 
Köszönöm, további jó munkát kívánok mindenkinek.  17  óra  14  perckor lezárom az ülést. 
Viszontlátásra. 

K. m. f. 

alogh Lajos rgy 
KCOSEB 7  KCOSEB 

Bizottság elnöke Bizottság alelnöke 

A  jegyzőkönyv az Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Kulturális, Civil, 
Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság  2019.  november  26-i  ülésén elhangzottakat 
hitelesen tanúsítja. 

Czira Éva 
Szervezési és Képviselői Irodavezető 
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