
Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

JEGYZŐ KÖNYV 

Készült:  A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
2020.  január 28-án (kedd)  15"  órakor 

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

Levezető elnök:  Hermann  György 

Jelenlévő tagok: Czeglédy Ádám - alelnök 
Sántha Péterné - alelnök 
Bálint Gergely 
Molnár Zoltán 
Rimán Edina 
Balogh Lajos 

Távolmaradását bejelentette: Kovács  Vera Késik: Egry Attila  (15:30  órától jelen) 

Jelenlévő meghívottak: Dr. Erősss Gábor — alpolgármester; Szili-Darók Ildikó — 
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Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság mai ülésén. Először is szeretnék 
minden bizottsági tagot megkérni, hogy kapcsolja be készülékén a jelenlét gombot. 
Megállapítom, hogy jelen van  7  fő, hiányzik  2  fő.  Kovacs Vera  jelezte, hogy nem fog tudni 
részt venni a mai ülésen. Egry Attila később érkezik, határozatképesek vagyunk.  A  meghívóban 
kiküldött napirendi javaslatnak a szavazását kezdeményezem, a bizottság vita nélkül, egyszerű 
többséggel szavaz róla. Kérem, a napirendi javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy 
7  igen szavazattal,  0  nem és  0  tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadtuk a napirendi 
javaslatot. 
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1/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  7  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet fogadja 
el. 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések: 

1.  Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó— alpolgármester 

IL  Képviselő-testületi előterjesztések: 

1.Javaslat klímavédelmi intézkedési terv elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester, Rádai Dániel 
alpolgármester 

2. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
alapdokumentumainak módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

3. Javaslat a Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

4. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK 
támogatásának felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pik()  András polgármester 

5.Javaslat a Képviselő-testület  2020.  évi munkatervének elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

6.Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
(írás beli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 

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 
(írásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 
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Hermann  György 
Először az átruházott hatáskörben meghozható döntésekrő l fogunk tárgyalni. Az  1.1.  napirendi 
pont tárgyalása zárt ülésen történik, kérem a zárt ülés feltételeinek a biztosítását 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend LI. pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  2/2020. (L28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az ülés újra nyilvános. 

II. Képviselő-testületi előterjesztések: 

Napirend  ILL  pontja: Javaslat klímavédelmi intézkedési terv elfogadására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, dr. Erősss Gábor alpolgármester, Rádai Dániel 
alpolgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Erőss Gábort, hogy kíván-e szólni. 

dr. Erőss  Gabor 
Az előterjesztésről röviden azokra a részekre korlátozva, amelyek a bizottság hatáskörébe 
tartoznak.  A  klímaváltozással kapcsolatos intézkedési terv  93  pontjából egynéhány pont 
közvetlenül is érinti a szociális vagy idősgondozási ellátó rendszert.  A  többi más természetű, 
energiagazdálkodással, a kerület zöldítésével kapcsolatos.  A  klíma alkalmazkodás része az, 
hogy felkészülünk arra, hogy egyre több és hosszabb hőhullámmal nézünk szembe.  A  kánikula 
gyakorlatilag csillapíthatatlanul hónapokra beköltözik a kerületbe és a hőszigethatás 
következtében éjszakára is alig csökken a hőmérséklet vagy  ha  csökken nem annyira, hogy a 
idősebb vagy beteg szervezet számára azt a fajta regenerálódást biztosítsa a kerület klímája, 
ami megóvná őket az esetleges megbetegedéstől vagy halálesetektől. Ezekre az esetekre is fel 
kell készülnünk és arra, hogy a hőhullámok a nyugati nagyvárosokban ezerszámra szedik 
áldozataikat. Tehát ezt a hatást amennyire lehet mérsékelnünk kell és ennek néhány módja az, 
amiről konkrét döntés, illetve cselekvési terv születik, és ezt látják a tisztelt bizottsági tagok az 
előterjesztésben. Például az idősgondozás keretében adott esetben ilyen hullámok esetén 
intenzívebben foglalkoznak a veszélyeztetett idősekkel és attól függően, hogy milyen 
állapotban vannak, feltérképezzük a klimatizált középületeket. Általában nem akarjuk a 
klímaberendezéseket elterjeszteni,  de ha  már vannak klimatizált középületek, akkor ezek 
megmenthetnek akár emberéleteket, hogyha az idősgondozás kiterjed arra is, hogy a nagy 
hőhullám idején a szervezetük kipihenje a hőséget, a kánikulát,  ha  ezekbe az intézményekbe 
bejutnak. Ezzel kapcsolatosan van egy-két intézkedési pont, amelyet megtalálnak az 
előterjesztésben.  Most  nem akarok túl sok pontra részletesen kitérni, csak erre szerettem volna 
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felhívni az Önök figyelmét. Ez egy nagyon komplex intézkedési terv és a bizottság hatáskörébe 
tartozó lépések is szerepelnek ezek között. 

Hermann  György 
Megadom a szót Molnár Zoltánnak. 

Molnár Zoltán 
Egészségügyi vonatkozásban egy ponton szeretnék javaslatot tenni.  A  vizes játszótérnél 
rendszeresen monitorozzák majd a vízminőséget, nehogy a gyerekek fertőzést kapjanak. 

Hermann  György 
Megadom a szót Bálint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
Szembeötlő volt a Mátyás téri bódé tetejének extenzív zöldítése félmillió Ft-ért, ezt mi 
indokolja?  A  másik észrevételem, egymillió forint van elkülönítve a komposztáló ládák 
beszerzésére. Ebből a helyzetből nem látom, hogy hova, hány komposztáló láda milyen 
minőségben, a megnyugtató az lenne, hogyha ezek szerepelnének, mert akkor tudnánk erre 
bármit is megnyugtatóan mondani. Lehet venni egy darab komposztálót egymillió Ft-ért is, 
lehet venni  100  darabot nagyon olcsóért, ami csak egy évig jó, ezekre szeretnék választ kapni. 
Hermann  György 

Megadom a szót Erőss Gábornak. 

dr. Erősss  Gabor 
Zárójeles felvezető megjegyzésként, szerintem zöld politikusként mindketten, közösen 
örülhetünk annak, hogy most Józsefváros vezetése zöld kezekbe került és egy ilyen részletes 
környezetvédelmi, klímaváltozás hatásait mérséklő intézkedési terv van most előttünk. Ez egy 
közös öröm.  A  Mátyás tér bódéja szakmai javaslat volt azért, mert annak idején a Magdolna-
Orczy-negyed program keretében elvileg egy zöldtetővel elkészült beruházás lett.  De  aztán 
végül kipusztult ott a zöldtető és az volt a javaslat, hogy egyfajta modell-kísérletként próbáljuk 
megmutatni és aztán majd terjedjen kerületszerte a közintézményeken ez a zöldtető modell, 
meg kisebb bódékon, megállókban. Van egy olyan pont is, hogy egy tartós, fenntartható, az 
időjárás és a nyári kánikula viszontagságait is elviselő, hosszútávon zöldnek megmaradó 
zöldtető legyen, ami egyébként az eredeti tervben is szerepelt. Ez a költség kalkuláció készült, 
nyilván  ha  a megvalósítás során kevesebb is elég akkor azt az összeget majd átcsoportosítjuk 
más célokra, másik hasonló projektre.  A  testület döntése alapján majd fölhasználható lesz az 
összeg, ez csak egy eszköz a  93  közül,  de  a cél alapvetően az, hogy egy élhetőbb, nyáron is 
elviselhetőbb legyen Józsefváros klímája.  Ne  haljunk bele a kánikulába, illetve tudjunk 
alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz.  A  másik kérdés a komposztálás.  A  részletkérdéseket 
valóban pontosítani kell. Ezért a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Klímavédelmi 
Bizottság lesz az, amely a pályázat részleteit kidolgozza annak megfelelően, hogy ők  mit 
tartanak szakmai szempontból a legjobb megoldásnak, aszerint fogják a pályázatot egyrészt 
kidolgozni, másrészt pedig kiértékelni. 

Hermann  György 
Megadom a szót Sántha Péternének. 
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Sántha Péterné 
Az én figyelmemet is a komposztálás fogta meg. Nagyon jól tudom, hogy a Szűz utcai 
óvodánkban évek óta zajlik komposztálás nagyon fegyelmezetten, nagyon szakszerűen és 
éppen ezért kérdezném tekintettel arra, hogy ismerem Józsefváros házait, szinte mindegyik 
háznak van kertje. Milyen sorrendben kapnak, most már választ kaptam, hogy pályázat útján. 
Ki fogja a komposztálást felügyelni, mert szakszerűtlen komposztálás esetén a nyári melegben 
inkább kellemetlen a komposztálás. Jönnek a rovarok, a muslicák, egyéb rovarok, a bűz. Pláne 
hogyha fegyelmezetlenül mindent beleöntenek az emberek, ételmaradékot is.  En  komposztálok, 
de  nem a belvárosi házban, máshol komposztálok és tudom, hogy milyen. Egyébként az olcsó 
komposztáló  4  éve bírja már nekem. Nem drága,  de  szakszerűen kell csinálni, úgyhogy engem 
ezek istenigazából érdekelnek, majd  ha  kidolgozzák, akkor bizonyára szembesülök azzal, hogy 
Józsefváros összes társasházában, ahol kert van, lesz-e komposztálás. 

dr. Erőss Gábor 
Üdvözlöm képviselő asszonyban a klímaharcost és nagyon örülök. Hogyha az óvodások tudtak 
fegyelmezetten komposztálni, akkor valószínűleg a többi józsefvárosi is fog tudni.  A  bizottság 
szakértelmében bízhatunk. 

Hermann  György 
Megadom a szót Bálint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
Ennél a szavazásnál tartózkodni fogok, mert nem vagyok döntési helyzetben, olyan 
költségvetési tételekről nyilatkozni szavazattal, a know-how-ról nem tudok semmit. 

Hermann  György 
Amennyiben nincsen több hozzászólás szavazásra bocsátom a  11.1.  napirendi pontot, egyszerű 
szavazattöbbség szükséges. Kérem a tisztelt bizottsági tagokat szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy  6  igen,  0  nem és  1  tartózkodás mellett a Bizottság az előterjesztést 
elfogadta. 

3/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat  ( 6  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

(Egry Attila  15:30-kor érkezett, így a Bizottság létszáma 8/őre változott.) 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ alapdokumentumainak módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 
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Hermann  György 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Azért van szükség erre az előterjesztésre, mert a VEKOP pályázatban eddig nem túl jogszerűen 
működött az állásoknak a jogi háttere. Eddig megbízási díjjal voltak foglalkoztatva a kollegák 
és most ez elérte a  15  millió Ft-ot, amikor már közbeszerzést kéne kiírni. Ezért egy új jogi 
foiniában kívánnánk foglalkoztatni a  22  és fél főt munkaszerződéssel. Megbízási díjat különben 
is maximum egy évig lehet fönntartani munkáltatóként. Amikor meghaladunk egy évet a 
megbízás díjjal, akkor munkaszerződéssé kellene váljon. Ez is indoka az előterjesztésnek. Nem 
találom benne és picit félreérthető az előterjesztés. Nem azt jelenti, hogy fölvesz az SZSZGYK 
22  és fél embert, hiszen ők ott dolgoznak,  ha  jól tudom a projekt kezdete óta, hanem 
átszervezünk egy ilyen munkavégzést. Sajnos nem azt jelenti, hogy most felveszünk még 
embereket, hanem már meglévő embereket fogunk munkaszerződéssel foglalkoztatni. Viszont 
nekem más gondom van az előterjesztéssel.  A  határozati javaslatban egyrészt elfogadjuk a 
JSZSZGYK új SZMSZ-ét ilyet, másrészt az álláshelyeket fogadjuk el munkaszerződéssel és ez 
két teljesen különböző dolog. Az SZMSZ-be bekerült a VEKOP  -os  22  és fél fő helyesen,  de 
ezen kívül látunk más változásokat is, ami ebben a formában összemosódik a VEKOP-pal. 
Nem tudom, hogy kérhetek-e ilyet, hogy ez két külön előterjesztés legyen vagy javaslom, hogy 
az álláshelyekről döntsünk. Majd javasoljuk a testületnek azt, hogy ezt szedjük szét, mert az 
SZMSZ módosítása nemcsak a VEKOP álláshelyeit tartalmazza,  de  lehet, hogy nincs igazam. 

Hermann  György 
Először megadom a szót dr. Mészár Erikának, hogy válaszoljon a kérdésre. 

dr. Mészár  Erika 
Maga az SZMSZ egy olyan alapdokumentum, amihez célszerű egyszer hozzányúlni. SZMSZ-
módosítást igényel, egyrészt a létszámkérdés, amivel most a VEKOP pályázatot helyre rakjuk, 
másrészt az elmúlt képviselő-testületi ülésen felkérte a testület a polgármestert, hogy a Vas 
utcai idősklub miatt is SZMSZ módosítást kell végrehajtani, hiszen a telephelyet törölni kell 
most az SZMSZ-ből. Szakmailag abszolút nem javaslom azt, hogy  ha  egyszer hozzányúlok az 
SZMSZ-hez azt több külön előterjesztésbe tegyem. Azt lehet tenni, hogy még részletesebben 
kifejtjük, hogy mi az indoka, illetőleg a tényállás tartalmát tudjuk még részletesebben 
ismertetni.  De  egy alapdokumentumot egyszer szabad módosítani egy döntéssel, hogy az végre 
átvezetésre kerüljön. 

Hermann  György 
Megadom a szót Váradi Gizellának. 

Váradi Gizella 
Körülbelül ezt szerettem volna én is hozzátenni, valamint vannak benne apróbb módosítások, 
amit az intézményvezető saját hatáskörében, a feladatvégzés optimalizálása végett végrehajthat 
és ezeket foglaltuk most még bele. Például felállásban volt gépkocsivezető és gyógymasször, 
átraktuk teljes állásra a gépkocsivezetőt és a gyógymasszört pedig az évek óta be nem töltött 
hátralékos kezelésről tettük át oda. Ezt a feladatellátás indokolta és az elmúlt időszakban történt 
változások. Köszönöm, nekem teljesen megfelelő. 
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Hermann  György 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Ez nekem teljesen megfelelő. Kérdezem, hogy kapunk-e egy kiegészítést ehhez az 
előterjesztéshez, azon kívül, hogy a VEKOP álláshelyei miatt változik az SZMSZ. Vezetői 
hatáskörben nem kell indoklás, csak tényfelsorolás. Ahol meg úgy gondolja az intézmény, hogy 
kell indoklás, akkor kérem, hogy néhány sorban írjátok le, hogy ne mosódjon össze. 

Váradi Gizella 
Részletesen leírtuk, ott van a  level  a humán ügyosztályon, csak az iroda azt gondolta, hogy ez 
élvez prioritást és ezért nem emelte bele. Elkészült már ez a levél, akár mellékletként is be lehet 
csatolni. 

Szili-Darók Ildikó 
Megragadva az alkalmat, már meglévő Kjt alatt foglalkoztatott kollégák tovább 
foglalkoztatásáról szól az anyag, ennyire nem értek a joghoz. Ez így rendben van, hogy már 
meglévő Kjt-ben  8  órában dolgozó kollégákat még  4  órában foglalkoztatunk 
munkaszerződéssel? 

dr. Mészár  Erika 
Az előterjesztés nem erről szól. Az előterjesztés arról szól, hogy lehetőséget biztosít a 
JSZSZGYK-nak, hogy  22  és fél állással megemeli az engedélyezett létszámot, amit 
munkaszerződéssel be lehet tölteni. Az, hogy van egy olyan sajátos helyzet sajnos a jelenlegi 
szociális szférába, hogy nagyon-nagyon sok hirdetés után sem tudja betölteni a JSZSZGYK,  de 
ezt alpolgármester asszony sokkal jobban tudja, hiszen szakmabeli, ezt az engedélyezett 
létszámot és azt a szabályszerű megoldást kell alkalmaznia, hogy a meglévő alkalmazotti 
jogviszony mellé még munkaszerződést is köt, ez egy sajátos helyzet. Természetesen én bízom 
abban, hogy intézményvezető asszony továbbra is hirdetni fogja, hogy  ha  van üres álláshelye, 
és  ha  be tudja rendesen  8  órással tölteni, akkor betölti. Hiszen az ehhez szükséges fedezet az 
nem egy  4  órás fedezet, hanem rendes főállású státusznak a fedezete a VEKOP-ból. 

Molnár Zoltán 
Nekem lenne kérdésein vagy megjegyzésem a közösségi mosodával kapcsolatban. Tényleg 
szükséges főállásban  diplomas  munkaerőt foglalkoztatni? Én nem tartom indokoltnak. 
Szerintem egy szociális asszisztens is el tudja látni, illetve itt még lehetőséget is lehet adni 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. 

Váradi Gizella 
Nem tudom pontosan melyik mosodáról arról van szó, a VEKOP pályázatról? Ott van 
megváltozott munkaképességű, pont olyan munkavállaló az egyik fő.  A  pályázatban szerepel 
így, hiszen itt nem csak egy mosási tevékenység folyik, hanem egy kis szociális tevékenység is. 
Ez a pályázatban van részletesen kifejtve. 
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Molnár Zoltán 
Ez nincs előttünk. 

Váradi Gizella 
Le fogjuk írni ezt is részletesen, hogy  ha  igény van rá. 

Molnár Zoltán 
A  diplomás szociális munkás munkájára valóban szükség van egy mosodában? 

Váradi Gizella 
Valóban szükség van, így van, hiszen azon kívül, hogy beviszik oda mosni, ott beszélgetnek, 
egy segítő beszélgetés, tanácsadás folyik, továbbirányítás szükség esetén. 

Molnár Zoltán 
Más nem tudná ezt elvégezni? 

Váradi Gizella 
A  pályázat így határozta meg, így van rá státuszunk, ezen nem tudunk változtatni. 

Molnár Zoltán 
Illetve van egy kis káosz a  4.6-os  pontoknál.  A  dokumentumszerkesztés félrecsúszhatott, a  4.6-

 

os  gazdasági szervezet címszó alatt nincs  4.6.1-es  viszont jön a  4.6.2-es  aztán a  4.6.3.8-as. 

Váradi Gizella 
Az SZMSZ-ről van szó, meg fogjuk nézni és kijavítjuk. 
Vannak olyan munkaköri megnevezések, amelyeknél leírják, hogy mi a munkavállalónak a 
feladata, milyen végzettséggel tölthető be az adott munkakör? 

Váradi Gizella 
Ezt a jogszabály mondja meg a  15.98-as  meg az 1/2000-es rendelet mondja meg, hogy milyen 
végzettségű kollégával lehet az adott munkakört betölteni, ezt nem szükséges nekünk 
nevesíteni. 

Hermann  György 
Megadom a szót Bálint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
Úgy látom, hogy az előterjesztés és a változtatások nincsenek összhangban. Az előterjesztés 
kizárólagosan a VEKOP változtatásai, átadom a szót. 
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Hermann  György 
Megadom a szót dr. Mészár Erikának. 

dr. Mészár  Erika 
Két ponton fejti ki az előterjesztés,  de  ahogy az előbb mondtam akkor egy sokkal részletesebb 
csere előterjesztést fog kapni a képviselő-testület. Az előterjesztés utal a Képviselő-testület 
180/2019-es számú határozatára, amit visszavont az idős klubbal kapcsolatban. Ezt kell törölni, 
illetőleg hiányzik az előterjesztésből az intézményvezető saját hatáskörében történő 
átcsoportosítások. Ezt külön csere előterjesztés formájában a tisztelt Képviselő-testület meg 
fogja kapni. Hogyha már megkaptam a szót, akkor hadd ragadjam meg és mondjam Molnár 
úrnak, hogy valóban ez az előterjesztés, hogyha magát a VEKOP pályázatot, mint olyat 
mélységeiben nem ismeri az ember, akkor kevés információt tartalmaz.  Ha  vannak ilyen 
előzetes kérdések, akkor az Ügyosztállyal kérem, hogy a konzultációt folytassa le, mert magát a 
projektet ők ismerik és ilyen jellegű kérdésekre ők már tudnak választ adni. 

Hermann  György 
Amennyiben nincsen több hozzászólás, akkor kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy 
szavazzunk erről napirendi pontról is, egyszerű többség szükséges, egy pontból áll a határozati 
javaslat, szavazzunk most! Megállapítom, hogy  6  igen  0  nem és  2  tartózkodás mellett a 
Bizottság az előterjesztést elfogadta. 

4/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  6  igen,  0  nem szavazattal,  2  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a Palotanegyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pike)  András polgármester 

Hermann  György 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Talán emlékeznek rá, hogy korábban előkerült az előző javasolt telephely ügye, ahol Idősek 
Klubja létesült volna a Palota-negyedben, ahol erre jelentős igény mutatkozik. Viszont az derült 
ki a részben elkezdett munkálatok során, hogy sajnos jelentős költség ráfordítással lehetne itt 
idősek klubját létesíteni. Ezért azt kértük a JGK-tól, hogy keressenek másik alkalmas helyet, 
amelyet meg is találtak.  A  szakma megnézte a helyet és alkalmasnak találta, a főépítész 
asszony szintén megnézte a helyet és szintén kisebb átépítési munkákra hívta fel a 
figyelmünket, ami lényegesen kevesebb költséget igényel, mint amennyibe az előző klub 
átalakítása került volna. Nem férő szuterénben, hanem egészséges környezetben tudnak 
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remélhetőleg az idősklub tagjaink majd nappali ellátást kapni a kerülettől. Javaslom, hogy az 
előterjesztést fogadjuk el, hogy megindulhasson a tervezés és a munkák, hogy minél hamarább 
átadhassuk ezt a helyet az idős lakosság számára. 

Hermann  György 
Megadom a szót Sántha Péternének. 

Sántha Péterné 
Én igazán értékelem azt az igyekezetet, hogy a mostani bizottsági ülésre, illetve képviselő-
testületi ülésre ez az előterjesztés bejött. Azonban  ha  alaposan megnézem, akkor nem tartom 
alkalmasabbnak ezt a helyet sem, mint az előzőt. Itt is a lépcsőn kell megközelíteni. 
Elképzelhető, hogy ezt könnyebben lehet mozgáskorlátozottak számára is használhatóvá tenni, 
de  van egy másik nagyon fontos szempont. Én magam is egy nagy társasházban lakom. Egy 
hatalmas társasház, ahol  50-60  albetét van. Nem biztos, hogy kitörő örömmel fogad egy ilyen 
ellátást a házban. Mindenképpen arra kellene törekedni, hogy külön bejárattal próbáljuk 
megoldani az idősek nappali ellátását. Én tudom, hogy itt egy kis analógiát találtak a 
Napraforgó idősklubbal kapcsolatban, hiszen a Napraforgó is egy társasházban van, mégis ott 
szeparálni tudták a társasház és az idős klub bejárását, ami korábban bölcsőde volt a tisztviselő 
telepen.  En  attól félek, hogy a ház nem fog ennek örülni, nem tartom jónak. köszönöm szépen. 
Röviden summázva mondtam. 

Hermann  György 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Az előző telephelyen egy meredek lépcső volt, amit csak úgy lehetett volna közlekedésre 
alkalmassá tenni, hogyha elveszünk a járdából, mert egy bicikli állomás volt előtte, tehát egy 
nagyon jelentős átépítés kellett volna és  100-150  milliónál tartunk árban. Itt  10  lépcsőfok van, 
amit  ha  mozgássérült veszi igénybe a klubbot, akkor egy egyszerű lehajtó lifttel, ami hang 
nélkül üzemel, föl lehet menni. Ezt körülbelül  5-6  millió forintért be lehet építeni. Egyetértek 
képviselő asszonnyal, hogy nem szerencsés belső udvarú házból nappali ellátást csinálni. 
Viszont a másik oldalon nem bővelkedünk alkalmas ingatlanokban, illetve  ha  egy üres 
ingatlanba telepítünk egy tanodát sokkal hangosabb lenne. Azt gondolom, hogy a ház számára 
a nyugdíjas idősellátás hangterjedelme szempontjából leginkább figyelembe vettük a ház 
igényét. Egy üresen álló ingatlant,  ha  eladunk és egy mulató vagy bánni  mast  települ oda vagy 
olyan szolgáltatás, ami még jobban zavarja a ház lakóit esetleg vendégkörrel vagy esetleg 
ügyfélkörrel, akit nem lehet ismerni. Itt az a  60  ember fog bejárni, akit pontosan ismerünk és 
nyilvántartunk.  A  nyugdíjas klubok nem arról híresek, hogy túl hangos a működésük. Egy 
csendes ellátásról van szó. Amennyiben ezt nem tesszük oda, akkor valószínűleg a JGK majd 
értékesíti és nem tudunk garanciát vállalni, hogy nem lesz a társasház számára kellemetlenebb 
az odahelyezett szolgáltatás. 

Hermann  György 
Megadom a szót Molnár Zoltánnak. 
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Molnar Zoltan 
En  maximálisan meg bízom abban, hogy ez a helyiség megfelel a rendeltetési igényeknek, 
viszont egy hasonló előterjesztésnél fényképet,  ha  lehetne legközelebb csatolni, az 
megkönnyítené. 

Hermann  György 
Megadom a szót Egry Attilának. 

Egry Attila 
En  ismerem a helyiséget, amit ki szeretnének választani. Tökéletesen alkalmatlan erre a 
funkcióra, főleg különösen annak fényében, hogy az előző helyiséget kritika érte az önök 
részéről, hogy milyen szempontok szerint alkalmat. Ugyanazokkal a problémákkal nézünk 
szembe itt is ezzel a helyiséggel, udvari bejárásról beszélünk. Én azt gondolom, hogy 
természetesen az előkészítést a jó szándék övezte, hiszen ez egy fontos történet. Mi magunk is 
fontosnak tartjuk, hogy az időseknek legyen klubjuk.  Ha  már elvetettük a Vas utcát is kinyitjuk 
ezt a gondolkodást, akkor érdemes volna egy nagyobb merítésből nézni és egy olyan helyiséget 
választani, ami minden szempontból megfelelő.  A  Vas utcával kapcsolatban Önök is 
emlékeznek, hogy egy galéria negyedre kijelölt ingatlannak a továbbgondolása, tehát ott 
egyfajta kényszerhelyzetet próbáltunk mi is kezelni, hogy tovább tudjuk hasznosítani a már 
felújított ingatlant. Ebben a vizsgálatban az jött ki, hogy alkalmatlan, ezt én el tudom fogadni, 
vagy együtt lehet ezzel élni,  de  azt gondolom, hogy akkor vegyük azt a plusz energiát és 
nézzük meg, mert összességében egy elég nagy területet jelent a Palota-negyed, hogy nem 
találunk mégsem olyan helyiséget, ami minden szempontból alkalmas lenne erre a funkcióra. 

Hermann  György 
Megadom a szót Nováczki Eleonórának 

Nováezki Eleonóra 
Több helyiséget vizsgáltunk meg alapterület és elhelyezkedés alapján. Itt sem javasoljuk a 
Képviselő-testületnek, hogy egyértelmű döntést hozzon az idős klub létesítéséről. Ahogy az 
előtedesztés is tartalmazza a társasház közgyűlésének a hozzájárulását, meg kell kérni. itt most 
javaslatot teszünk, hogy egyáltalán a tervezői munkákat tudjuk megrendelni.  A  tervezés során 
minden szakhatósági engedélyt meg kell szereznie a tervezőnek, illetve, hogyha az jön ki a 
tervezés során, hogy ez a helyiség a jogszabályi előírásoknak megfelel, akkor a tervezői 
költségvetést is el kell készítenie, ami alapján egy közbeszerzési eljárást lehet majd bonyolítani 
és ezt, ahogy írtuk 2021-re tervezzük és javasoljuk a Képviselő-testületnek, majd a végső 
döntéseket, hogy meghozza. 

Hermann  György 
Ha  nincs további hozzászólás, kérdés, akkor a napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági 
tagokat, hogy szavazzanak az egy pontból álló előterjesztésről most.  8  igen,  0  nem és  0 
tartózkodás mellett egyhangúlag a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 
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5/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  8  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
egyszeri NEAK támogatásának felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Megadom a szót Molnár Zoltánnak. 

Molnár Zoltán 
Fontosnak tartom azt, hogy a béremelések megvalósuljanak ennek a projektnek a keretében, 

viszont ezt hosszú távon is fenn kellene tartani, nem csak egy egyszerű béremelésről van szó. 

Illetve az lenne még a kérdésem, hogy a szakmai tervben felvázolt intézkedések 
megvalósulásáról milyen formában fogunk visszajelzést kapni arról, hogy a keretösszeget 
valóban arra a célra használták, mint amit megjelöltek. 

Hermann  György 
Megadom a szót Mészár Erikának. 

dr. Mészár  Erika 
Egyrészt a NEAK ellenőrzi, hiszen az ő pénzéről van szó, tehát neki kell ezt ellenőriznie. 

Természetesen főigazgató úr, amikor megvalósította a tervben foglaltakat tájékoztatni fogja a 

tisztelt bizottságot,  de  a bizottság felé ilyen jellegű beszámolási kötelezettsége nincs,  de  lehet 

kérni. Másrészt azért is hangsúlyoztuk, ahogy az észrevétel is nagyon jogos volt, ez egy 

egyszeri bérkiegészítés.  A  költségvetésünk függvényében lehet bármi mást dönteni, most ennek 

a felhasználásáról van szó. 

Hermann  György 
További hozzászólás, kérdés hiányában a vitát lezárom, és erről szavazzanak most. 

Megállapítom, hogy  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett Bizottság a napirendi pontot 

elfogadta. 
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6/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  8  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Napirend  11.5.  pontja: Javaslat a Képviselő-testület  2020.  évi munkatervének 
elfogadására 
(írásbeli előtelfesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak 
az egy pontból álló határozati javaslatról most. Megállapítom, hogy  8  igen,  0  nem és  0 
tartózkodás mellett a bizottság egyhangúlag elfogadta. 

7/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  8  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Napirend  11.6.  pontja: Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás 
eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  8/2020. (1.28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Hermann  György 
A  II.6-os napirendi pont tárgyalása következik, melyet zárt ülésen tárgyalunk, kérem, hogy a 
zárt ülés feltételeinek a biztosítását. 
Az előterjesztő nem kíván hozzáfűzni semmit. Nincs kérdés, hozzászólás, ebben az esetben a 
napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az egy pontból álló 
határozatról. Megállapítom, hogy a bizottság a javaslatot  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
egyhangúlag elfogadta. 
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8/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  8  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás mellett) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

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 lekötésűről 
(irásbeli tájékoztató) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Hozzászólás nincs, a napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak 

az egy pontból álló határozati javaslatról.  A  Bizottság  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett 

javaslatot elfogadta. 

9/2020. (1.28.)  sz. SZELB határozat (  8  igen,  0  nem szavazattal,  0  tartózkodás melletti 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  január  30. 

Hermann  György 
Az ülés végén lehetőség van kérdések feltételére. Megadom a szót Molnár Zoltánnak. 

Molnár Zoltán 
Elfelejtettem egy kérdést feltenni a  2.2-es  napirendi ponthoz.  A 4.6-os fejezetben ami hibásan 

van számozva a  4.2.5.14-esnél a konyhai dolgozónak, részletesen leírják a munkaköri leírását 

és itt az ÁNTSZ előírásaira hivatkoznak. Én úgy tudom, hogy most Nemzeti Népegészségügyi 

Központnak hívják. 

Szili-Darók Ildikó 
Javítani fogjuk. 

Molnár Zoltán 
Rendben, akkor köszönöm és még egy kérdésem lenne, hogy ismételten szeretnék elkémi a 

bérlakás pályázati rendszernek a pályázati elbírálási szempontjait. 
A  JGK-hoz tartozik a gazdálkodás. 
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Czegléd Adám 
Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

man -rgy 
Sz ciális, E eszségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

Hermann  György 
Megadom a szót dr. Mészár Erikának. 

dr. Mészár  Erika 
Maga a lakásrendelet keret jelleggel szabályozza, hogy hogyan lehet kiírni pályázatot.  A 
pályázatnak a részletes szabályait, hogy éppen milyen lakások és milyen feltétellel, milyen 
célcsoporttal, milyen pontozási rendszerrel fognak majd kiírásra kerülni. Azt mindig az 
illetékes bizottság dönti el, jelen esetben most már ez a bizottság.  De  természetesen a kérdését 
továbbítjuk a JGK felé, aki írásban válaszolni fog. Körülbelül ugyanezt fogja tudni leírni. 

Hermann  György 
Megadom a szót Szili-Darók Ildikónak. 

Szili-Darók Ildikó 
Most  készül az új lakásrendelet, amelyben a pályázatokhoz egzakt pontrendszer lesz rendelve 
lakásrendeleti szinten. 

Hermann  György 
Amennyiben nincsen további kérdés, hozzászólás, akkor a bizottsági tagoknak megköszönöm a 
munkáját és az ülést  15  óra  58  perc  49  másodperckor lezárom. 

A  jegyzőkönyvet kés tett9? 

r '  n ' Lk  s  u  erk,„4t 
Páli Sándonitt, 

Jegyzői Kabinet  Sze  \e-4ési Iroda 
ügyintézője 

„ • - 

A  jegyzőkönyv mellékletek  
1.  sz. melléklet / szavazási lista MVoks-ból 
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1.sz.melléklet 

Készü lt:  A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2020.  január 28-án (kedd)  1500  órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott első üléséről 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:07 
Típusa: Nyílt 

Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgya: Napirend elfogadása 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:15 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

1.1.  Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelem elbírálására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:26 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.1.  Javaslat klímavédelmi intézkedési terv elfogadására 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össe/r. 

 

Igen 6 85.71 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 1 14.29 11.11 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglécly Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Tart. 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:39 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.2.  Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak 

módosítására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 75.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 2 25.00 22.22 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Tart. 

 

Molnar Zoltan 

  

Tart. 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:49 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.3.  Javaslat a Palota-negyedben létesítendő Idős klubbal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 8 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:52 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.4.  Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ egyszeri NEAK támogatásának 
felhasználásához kapcsolódó szakmai terv jóváhagyására 

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 

 

Igen 8 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy  Adam 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:52 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.5.  Javaslat a Képviselő-testület  2020.  évi munkatervének elfogadására 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 8 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 

  

Igen 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:54 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.6.  Javaslat fellebbezés elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 8 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh  Lajas 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  január  28 15:55 
Típusa: Nyílt 
Határozat Elfogadva 
Egyszerű 

11.7.  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 

Eredménye Voks: Sza0/0 Össz% 

 

Igen 8 100.00 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 8 100.00 88.89 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 1 

 

11.11 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglády Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Rimán Edina 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 
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