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Készült: A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2020.  február 25-én (kedd) 
15.00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termében megtartott  3.  rendes üléséről 

Levezető elnök:  Hermann  György 

Jelenlévő tagok: Czeglédy  Adam  - alelnök 
Balogh Lajos 
Bálint Gergely 
Molnar Zoltan 
Sántha Pétemé 

Távolmaradását bejelentette: Rimán Edina; 
A  bizottsági ülésen nem *lent meg: Kovács  Vera  és Egry Attila 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darók Ildikó alpolgármester; Czukkerné dr.  Pinter 
Erzsébet  Eva  — jegyző; Csendes Antalné Pénzügyi _OEosziály vezetője;  Paris  Gyuláné --
gazdasági vezető;  Pokorny  Viktória — Humánkapcsolati iroda vezetője; Nagy Ibolya --
családtámogatási Iroda; Koscsóné Kolkopf Judit — Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 
intézményvezetője; Ő szi Éva — külsős bizottsági tag; Nováczki Eleonóra — Józsefiyirosi 
Gazdálkodási Központ  Zn.  Vagyongazdálkodási igazgató 

Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
Jelenlévőt,  Hermann  György vagyok, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnöke 
és a bizottság évi  3.  rendes ülését megnyitom. Kérem a bizottság tagjait, hogy kapcsolják be a 
szavazó készülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Megállapítom,  bogy  a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjainak száma  9  fő, ebből jelen van  6  fő. Megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. Távolmaradását bejelentette Rimán Edina, aki nem vagy csak 
Jelentős késéssel fog tudni részt venni.  A  meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása 
következik, amiről a bizottság vita nélkül egyszerű többséggel dönt. Kérem a bizottság tagjait, 
bogy  a napirendi javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság a napirendet  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 
Először az átruházott hatáskörben meghozandó döntések következnek. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  17/2020.  (II.25.) számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. Átruházott hatáskörben meghozhatú döntések 



I. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás 
bérbeadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra — Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 

vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

7. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, . 
lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra —Jázseftárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 

vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés 

szám alatti 

3. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, — i. szám alatti és 
a  Budapest  VI. kerület, szám alatti 
önkormányzati bérlemények lakásesere szerződésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra —JózselYárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 

vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szára alatti lakás 
bérbeadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra JózselYárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 

vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

5. Javaslat a  2019.  évi gyermekfogászati alapellátásról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet -jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 

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

Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztés) 

1.Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésérő l szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
Elöterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat a Képviselő-testület Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság új 
tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

3. Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto  lakások 
elidegenítéséről szóló  35/2016. (X11.08.)  önkormányzati rendelet módosítására 
(PÓTKÉZBESITÉS) 
Előterjesztő:  Pike)  András polgármester 
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4. Javaslat egészségügyi feladatellátás biztosítására 
Előterjesztő Pikó András polgármester 

5. 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 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti lakás bérbeadására 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra —Józselitárosi Gazdálkodási Központ 

vagyongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés) 

Hermann  György 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e hozzászólni. 
Nováczki Eleonóra 
Köszönöm: a szót elnök úr nem, az előterjesztést minden lényeges körülményt tartalmaz.  neat 
kívánom kiegészíteni. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom, és úgy látom, hogy nincsen hozzászóló, a napirend vitáját 
lezárom és szavazásra bocsátom a  2  pontból álló határozati javaslatot, aminek elfogadásához 
egyszerű szavazartöbbség szükséges. Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság a határozatot  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  18/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy: 

1.1  hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában  alto  lakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szólo  16/2010. (111.08.)  rendelet  22/C. alapján 
FI-VI. jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott . hrsz-ú épületben 
található  Budapest  VIII. kerület, - , szám alatti I szobás, komfortos 
komfortfokozatú,  40,34 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásához,  5  év 
határozott időre szólóan -- a lakbér alapját képező növelő és csökkentö tényezőket is 
figyelembe vett — jelenleg  17.853,-  Ft/hó összegű bérleti díjjal, a lakás csökkentö-növelő 
tényezők nélküli költségelvű lakbérének  2  havi összegével azonos mértékű óvadékfizetési 
kötelezettséggel. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontjában foglaltak 
szerinti bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
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Határidő: az  1.)  pont esetében:  2020.  február  25.,  a  2.)  pont esetében:  2020.  március  31. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  1 
szám alatti lakás bérbeadására 

Előterjesztő:  Nova'  czki Eleonóra — Józsefi)árosi Gazdálkodási Központ Zrt., 
vagryongazdrilkocMsi igazgató 

(írásbeli e/őre, iesztés) 

Hermann  György 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

Nováezki Eleonóra 
Az előterjesztés tartalmaz minden lényeges körülményt.  A  berlö a hatályos rendeletek szerint a 

szám alatti épületben lévő lakásban is elhelyezhető lenne,  de  az épületnek és 

így a lakásnak a műszaki paraméterei olyan rossz állapotot jelentenek, hogy itt nem javasoljuk 

a bérleti jogviszonynak a létesítését, hanem azt a ' szám alatti 
lakásban. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom. Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonynak megadom a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Mindenkit szeretettel köszöntök és azt kérdezném meg, hogy itt minőségi eserérő l van szó?  A 
múltkori ülésen felvetettük azt, hogy úgy szeretnénk minőségi eseréket jóváhagyni, 
amennyiben életet veszélyeztető állapot  áR  fenn, illetve nem tud lejutni valaki 
mozgáskorlátozottsága miatt az emeletről a földszintre, itt fönn áll-e az életet veszélyeztető 
állapot, mert amennyiben nem, akkor azt javaslom,  bogy  majdan a minőségi cserére kiírt 
pályázaton pályázzon a lakos. Hogyha nem életveszélyes az állapota, akkor az összes földszinti 
lakásokban élő családot elhelyezhetnénk, hiszen majdnem mindegyik vizes. Hogyha itt az a 
gond, hogy vizes a fal és emiatt a lakosoknak gyakori felső-légúti panasza van, akkor szerintem 
ez nem meríti ki az életveszélyes kategóriát. 

Hermann  György 
Megadom a szót viszontválaszra. 

Nováezki Eleonóra 
Benne van az előterjesztésben és a Népegészségügyi Intézet szakvéleménye is benyújtásra 
került, ami alapján a lakás állapota nem egészséges és a családnak egészségét veszélyezteti. 

Molnar Zoltan 
Azt szeretném kérdezni, hogy hány ilyen lakás van a kerületben, ami önök szerint életveszélyes 
vagy egészségre ártalmas? 

Nováczki Eleonóra 
Ezt most nem fogom tudni pontosan megmondani, hogy hány darab ilyen lakás van. Ezek 
jellemzően egyébként a földszinten található lakások a vizesedések miatt, illetve lehet még 
olyan lakás, amelyik a legfelső szinten van, és a tetőnek lehet olyan károsodása, ami könnyező 
gombás fertőzöttségű, és emiatt az alatta lévő lakás nem használható. 
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Molnár  Zoltan 
Van arra lehetőseg, hogy az összes családot elhelyezzük egy másik lakásban? 

Nováezki Eleonóra 
Vélhetően nem lesz erre lehetőség, mert az azt jelentené, hogy majdnem az összes földszinti 
lakást meg kellene szüntetni, azok pedig nem hasznosíthatók egyéb célra, hogyha nem 
rendelkeznek utcai bejárattal. Földszinti lakás, utcai bejárattal nem rendelkezhet és alapvetően 
epületfelújítással lehet ezeket a problémákat megoldani. Sajnos hogyha nincsen alaptest 
szigetelése, akkor ez egy nagyon nagy beruházás, vagy szinte kivitelezhetetlen, ráadásul ez a 
Tolnai  21  épület egy társasház, itt az önkormányzat önmagában nem is tud intézkedni az épület 
szigetelése érdekében. 

Bálint Gergely 
Hányan laknak ebben a lakásban, ahonnan költözni kívánnak? 

Nováczlci Eleonóra 
Az előterjesztes szerint négyen laknak a lakásban, a  24  négyzetméter helyett egy magasabb 
alapterületű, pontosan  61  négyzetméteres  2  szobás Lakás lett kiválasztva általuk a lakhatás 
biztosítására. 
Bálint Gergely 
Kiskorú gyermek változási igényeire is hivatkoznak? 

Nováczki Eleonóra 
Igy van, igen, kiskorú gyermeknek felső légúti megbetegedése az, ami az ő részükről indokolt, 
hogy másik lakásba mehessenek. 

Bálint Gergely 
Most  egy picit hadd szóljak hozzá szélesebben. Itt szempontként figyelembe jött az, hogy 
mindenkinek nem adható cserelakás minőségi csere keretében, aki földszintes lakásban lakik és 
nedves a lakása.  En  a döntés meghozatalakor azonban felhívnám a bizottság figyelmét arra, 
hogy itt egy légúti megbetegedéssel rendelkező gyermek jobb körülmények köze helyezéséről 
is szó van. Másfelől, aki földszintes nedves lakásban lakik, nem adta be mindenki a kérelmét. 
Ez a lakos beadta a kérelmét. 

Balogh Lajos 
Képviselőtársunkhoz szólnak hozzá először. Lehet,  bogy  ez a lakos beadta a kérelmét,  de 
szerintem hozzánk körzeti képviselőkhöz egy nap  10  ilyen minőségi lakáscsere kérelem jön be, 
ill.  a JCiK-hoz is.  A  légúti megbetegedés az nagyon sajnálatos dolog,  dc  szerintem ez alatt a 
röpke pár hónap alatt mióta én a hivatalomat töltöm, hogyha nem jelentkezett hozzam  150 
család, hogy a gyerek asztmás, asztmatikus tüneteket produkál és  nein  csak a földszinti 
lakásoknál, hanem  2., 3.  emeleti lakásoknál.  De  vannak kirívó esetek, mint például amikor 
leégett a Szerdahelyi utcában egy villanyvezeték az egyik önkormányzati lakásban, az ott lakó 
vak hölgyet és az amputált lábú anyukát egy krízislakásban helyeztük cl  es 3 eve  krízislakásban 
vannak a  2.  emeleten. Egy vak lány és egy amputált lábú hölgy a  2,  emeletet járja  3 eve  és van 
egy érvényes bérleti szerződésük. Ezek az emberek sem jutottak idáig mondjuk minőségi 
lakáscseréhez.  A  kérdésem igazából az,  bogy  a több  100  hasonló eseten belül miért pont ezt az 
egy családot szemeltük ki? Mi teszi őket különlegesebbé, mint gyanúm szerint  kb. 80  másik 
kérvényt, aki ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezik? 

Noyáczki Eleonóra 



Először is ez nem egy minőségi csere kérelem. Itt a bérlő jelenleg ,jogcím nélküli, akinek a 
Tolnai 21-ben is lehetne az önkormányzat rendelete alapján a bérleti jogviszonyát rendezni, 
tekintettel arra, hogy a lakás műszaki állapota kifogásolható, illetve a gyerekeknek az egészségi 
állapotát is jelezték, ezért másik lakásban történő bérleti jogviszony létesítésére tettünk itt 
javaslatot.  A  minőségi cserékkel általában  3  Feltételnek kell megfelelni, először is találjunk 
olyan lakást, amit a bérlő elfogad, hogy ne legyen tartozása és vállalja a lakás-felújítási 
költségeinek a teljesítését. Általában a  3.  feltételen szokott megállni egy történet. Az elsőnél is, 
az hosszabb folyamat,  de ha  véletlenül sikerül találni lakást, akkor olyan felújítási 
költségigénye van a lakásnak, amit a bérlő általában nem szokott vállalni.  Ha  pedig 
akkor természetesen minden esetben bekerül bizottság elé a minőségi lakáscsere kérelem és 
bizottság dönt arról, hogy hozzájárul-e a minőségi cseréhez vagy sem. Egyébként figyelembe 
vettük, az előző ülésen is elhangzott alpolgármester asszonytól, hogy a jövőben változnak a 
minőségi cserelakásra vonatkozó szabályok. Azokat a kérelmeket, amik bent vannak, azokat be 
kell hoznunk a bizottság elé. Meg fog olyan kérelem bejönni, amelyik nem a már új 
feltételeknek fog megfelelni. Akik pedig most még abban a szakaszban vannak, hogy keressük 
nekik a lakást, azokat tájékoztattuk, hogy szándékában az önkormányzatnak a feltételeken 
módosítani. Ennek vannak rájuk nézve következményeik  es  csak abban az esetben menjen 
tovább mar a minőségi lakáscsere utján a régi úton az ő kérelmük, amennyiben vállalják annak 

kockázatát, hogy kifizetik adott esetben az értékbecslés költségét és a bizottság nem fog 
hozzájárulni a minőségi csere kérelmük teljesítéséhez. 

Szili-Darók Ildikó 
Egyrészt a gyermek gyakori felső légúti panasza, amit ambuláns lapokkal igazolt számomra 
nem támassza alá azt, hogy itt egy folyamatos felső légúti krónikus betegségről van szó. 
Másrészt pedig amint látom egy  24,37 m2  alapterületű lakásnál a lakosunk hátralékos lett, 
Hálózat Alapítvány segítségével tudta megteremteni azt, hogy egyáltalán most idejöhessen a 
lakásügye és megadhassa tisztelt Bizottság számára a bérleti jogviszonyt.  Most  egy olyan 
családot tennénk egy kétszobás, nagyobb alapterületű lakásba, aki már a picike lakás bérleti 
díjával is elmaradt.  En  azt gondolom, ezt szociális munkásként mondom, hogy ezt egy picit 
felelőtlenségnek érzem, hiszen itt is részletfizetési kedvezményt vett igénybe, hogy tudja fizetni 
a rezsi költségeket  En  azt javaslom a tisztelt Bizottságnak, hogy mindenképpen adjuk meg 
neki a lehetőséget, kössek meg vele a szerződést a re. Ne legyen jogcím 
hiszen a hátralékát rendezte,  de  ne sodorjuk még nagyobb hátralék lehetőségbe egy kétszobás 
lakással. Amennyiben pályázni fog a minőségi lakáscsere pályázaton és övé lesz a legjobb 
ajánlat, vagyis a legrászorultabbnak ő fogja a pontok alapján elérni ezt a határt, akkor persze 
meg fogja kapni a nagyobb lakást, és  ha  tudja igazolni azt, hogy tud fizetni nagyobb lakbért, 
nagyobb rezsiköltségeket, ez is persze mindenképpen Feltétel lesz. 

Hermann  György 
En  úgy érzem, hogy ez egy módosító javaslat volt, hangozzon el a módosító javaslat, azt kérem 
alpolgármester asszonytól. 

Szili-Darók Ildikó 
Kérem Nováczki Eleonórát fogalmazza meg pontosan, hogy mire gondoltam. 

Nováczki Eleonóra 
Alpolgármester asszony által javasoltakra egy határoz ot fogalmaznék meg,  am

 
Úgy 

szól,  bogy: 



A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
1.) hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Onkormányzat tulajdonában  alto  lakások 
bérbeadásának felteteleiről, valamint a lakbér mértékérő l szóló  16/2010. (111.08.)  rendelet  22/C. 
§-a alapján K.SZ. jogcím nélküli használó részére a hrsz-ú épületben található  Budapest 
VIII. kerület, szám alatti  1  szobás, komfortos komfortfokozatú, 
24,37 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásához -- a lakbér alapját képező 
növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg — költségelvű félkornfortos 
10.785,-  Ft/ho összegű bérleti díjjal történő bérbeadásához,  5  év határozott időre szólóan, 
lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének  2  havi összegével megegyező 
óvadékfizetési felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozati javaslat LI 
pontjában foglaltak alapján a beruházási megállapodás  es  a bérleti szerződés megkötésére. 
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozati javaslat  1.)  pontjában 
foglaltak alapján a bérleti szerződés megkötésére. 

Hermann  György 
Miután Eleonóra elmondta a módosító javaslatot megkérdezem, hogy előterjesztőként 
befogadja-e a módosítást? 

Szili-Darók Ildikó 
Igen, befogadom. 

Bálint Gergely 
Hány éve volt tartozása ennek az illetőnek? 2017-ben adósságcsapdába került és mennyi volt a 
bérleti díja a Tolnainak? 

N  ováezki Eleonóra 
A  Tolnay Lajos utcai lakásnak a bérleti díjá

 
ost nem tudom megmondani pontosan,  de 10785 

Ft,  bocsánat. 

Bálint Gergely 
7000 Ft  különbségről van szó és az adósságot sikeresen rendezte az illető. 

Hermann  György 
Most  akkor megyünk tovább, aztán hogyha van még további hozzászoló, akkor majd jelezze, 
azt kérném tartsuk a hozzászólási rendet. Megadom Sántha Pétemének a szót. 

Sántha Péterne 
Teljes egészében egyetértek Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonnyal,  en  azonban 
megkérdezném a tisztán látás kedvéért, hogy a hátralék miatt vált  415 jogcím nélküli lakóvá vagy 
más egyéb körülmény miatt?  De  nem csak ez a hozzászólásom tartalma, hanem örömömet 
fejezem ki, hogy a szociális bizottság elé bejönnek ezek a lakáscsere és minőségi lakáscsere 
kérelmek, hiszen rendkívül fontos, hogy semmiképpen ne egy jogcím nélküli lakáshasználónak 
adjunk egy nagyon komoly komfort és négyzetméter fokozattal nagyobb lakást. Csatlakozom 
Balogh Lajos képviselő úr hozni, mi olyan szerencsés helyzetben vagyunk, - egy bővített 
mondat Józsefváros történetéről - hogy pontosan azok az utcák, azok a házak a mieink, 
amelyek a legalacsonyabban fekszenek Józsefvárosban, tehát középső Józsefvárosban, amely a 
Duna árterülete volt, és tudjuk, hogy itt volt a legmagasabb a vízszint az 1838-as árvíz idején. 
Össze is dőltek a házak, utána se pincézték alá vagy szigetelték rendesen, úgy építették meg. 
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Tehát rengeteg olyan minőségi csere kérelmű bérlőnk van, akik úgy gondolom, hogy előbb 
érdemelnék meg a minőségi cserél mintegy jogcím nélküli lakó. 

Hermann  György 
Megadom Balogil Lajosnak a szót. 

Balogh Lajos 
Igazából Zsóti asszony az előttem lévő hozzászólásában elmondta, amit én is akartam. Még az 
lett volna a kérdéseni, hogy miért költségelvű lakbért állapítunk meg, hogyha egy olyan 
családról van szó, akik elég nehéz körülmények között élnek és gyanítom lakbértartozásból 
lettek jogcím nélküli lakók, akkor egy ilyen családnál,  ha  megadunk egy bérleti szerződést egy 
ilyen kis négyzetméterű, kis komfortfokozatú lakásra, akkor miért nem szociális alapú lakbért 
állapítunk meg? 

Nováczki Eleonóra 
Igen lakbérhátralék miatt lettek jogcím nélküliek és a rendelet alapján költségelvű lakbért kell 
megállapítani.  A  szociális lakbért igényelnie kell a bérlőnek, semmi akadálya nincsen,  bogy  a 
bérleti szerződés megkötését követően  eat  igényelje. Egy évre kapja meg, egy évet követően 
ismételten igazolnia kell, hogy a szociális lakbér feltételeinek megfelel, és  ha  megfelel, akkor 
természetesen ismételten megkapja egy évre és ezt folyamatosan igazolni, amíg fennállnak a 
szociális lakbér körülményei. Erről nem kell bizottságnak döntenie. 

Hermann  György 
Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony következik. 

Stili-Darók Ildikó 
Kapnak errő l a bérlők, amikor megkötik velük a szerződést tájékoztatót, hogy  ö  kérheti a 
szociális alapú lakbér megállapítását? 

Hermann  György 
Megadom a szót Nováczki Eleonórának. 

Nováczki Eleonóra 
Egyrészt maga a rendelet tartalmazza, természetesen a rendeletet nem olvassa el mindenki. 
Amikor nálunk ügyfélfogadáson megjelenik valaki, tájékoztatjuk, hogy van egy ilyen 
lehetősége és a havi lakbér számláit is szerepel,  ha  ilyen rászorultsága van, akkor ezt 
igenyelb  et  i. 

Hermann  György 
ügy látom, hogy nincsen több hozzászólás, úgyhogy a napirendi pont vitáját lezárom és arra 
kérem a bizottsági tagokat, hogy a most már módosított  2  pontból álló határozati javaslat 
elfogadásáról szavazzanak, most. Megállapítom, hogy  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a 
Bizottság a határozatot el fogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  19/2020. (I1.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0 mu, 0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 
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I.) hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010. (111.08.)  rendelet  22/C. 
§-a alapján K.SZ. jogcím nélküli használó részére a hrsz-n épületben található  Budapest 
VIII. kerület, szám alatti  1  szobás, komfortos komfortfokozatú, 
24,37 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásához — a lakbér alapját képező 
növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve jelenleg — költségelvű félkomfortos 
10.785,-  Ft/hó összegű bérleti díjjal történő bérbeadásához,  5  év határozott időre szólóan, a 
lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének  2  havi összegével megegyező 
óvadékfizetési felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozati javaslat I.) 
pontjában foglaltak alapján a beruházási megállapodás és a bérleti szerződés megkötésére. 
2.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozati javaslat  1.)  pontjában 
foglaltak alapján a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az I.) pont esetében:  2020.  február  25.,  a  2.)  pont esetében:  2020.  március  31. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület. 
szám alatti és a  Budapest  VI. kerület, 

szám alatti önkormányzati bérlemények lakäsesere szerződésének 
jóváhagyására 
El5terjesztő: Nováczki Eleonóra —Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 

vagyongazdálkodási igazgató 
(irásbeli előterjesztés) 

Hermann  György 
A  szokásos kérdés, van-e kiegészíteni valója? 

Nováczki Eleonóra 
Az előterjesztés minden lényeges körülményt tartalmaz. Itt  2  darab önkormányzati  2  másik 
önkonnányzat tulajdonában álló lakás cseréjéről van szó. 

Hermann  György 
Sántha Péternének megadom a szót. 

Sandia  Péterné 
Tekintettel arra,  bogy  jelentős négyzetméter különbség van a két önkormányzati bérlakás 
között, azt szeretném kérdezni, hogy ilyenkor gondolom, valamennyit rá kell fizetni a 
Szerdahelyi  12.  lakónak a  7.  kerületi  72  négyzetméteres lakásra. Akkor az önkormányzatok 
állapodnak meg ebben a financiális különbséggel az önkormányzat büdzséjébe, akarom 
mondani a JGK büdzséjébe megy a különbség, vagy mi ilyenkor az eljárás, mert ilyenekkel 
eddig még nem foglalkoztam,  de  nagyon érdekel, köszönöm szépen. 

Nováczki Eleonóra 
In  a két bérlő egyezik meg egymässal,  nett)  a két önkormányzat.  A  lakáscsere feltételei benne 
vannak, az előterjesztés mellékleteként a megállapodás csatolásra került. Itt sok adat törlésre 
került,  de  sajnos nekem is az a példány van kinyomtatva, amibő l hiányoznak az adatok. 
Alapvetően itt a két fél állapodik meg és a két tulajdonos járul hozzá a megállapodáshoz, 
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hogyha ott valamilyen egymás közötti elszámolásra kerül sor, az kettejük között történik meg. 
A  lakások esetében nem tartalmaz az önkormányzati rendelet olyan szerződéses feltételt, 
amiben kikötné, hogy amennyiben bármilyen csere történik, akkor az önkormányzat térítést kér 
a cserepartnerektől vagy valamelyik cserepartnertől. 

Hermann  György 
Sántha Péternenek megadom a szót. 

Sántha Péterne 
Józsefvárosnak megmarad ugyanaz a lakásállománya, ismerem a • I's  így csak a 
bérlő jár jól, aki egy nagyobb alapterületű lakásba megy, mert nem tudjuk átcserélni, 
köszönöm, hangosan gondolkodtam, nem kérek választ. 

Hermann  György 
További hozzászólások hiányában  a  napirend vitáját lezárom, az előterjesztésben  A  és  B  verzió 
szerepel és ennek alapján szavazásra bocsátom  a 2  pontból  alto  határozati javaslatot. 
Az A  verziót teszem fel szavazásra  a  bizottsági tagok részére, kérem szavazzanak  most. 
A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  a  határozatot  6  igen  0  nem  es 0  tartózkodás 
inellcu eltbgadta. 
Budapest  Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  20/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nein,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

A.  verzió 

I.) hozzájárul a hrsz. alatt felvett épületben a  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti, I szobás, — bérleti szerződés szerint komfort nélküli — 

ténylegesen komfortos komfortfokozatú  35,05  rn2  alapterületű önkormányzati tulajdonú 
lakás bérleti jogának és a  2 hrsz.-11,  Budapest  VI. kerület, utca 

. szám alatti  2  szobás, komfortos komfortfokozatú,  72 m2  alapterületű 
önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának cseréjéhez, és ennek alapján: 

a.) a  Budapest  WEI. kerület, szám alatti  1  szobás, 
komfortos komfortfokozatú,  35,05 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú lakásra 
vonatkozóan határozatlan idejű lakásbérleti szerződés megkötéséhez ZSA-nal. és ZS.L-
val. -- a lakbér alapját képező növelő és csökkentő tényezőket is figyelembe véve --
jelenleg  12.1 19,-  Ft/hó összegű költségelvű komfortos bérleti díj, valamint a kapcsolódó 
külön szolgáltatási díjak megfizetése mellett.  A  bérleti szerződés megkötésének további 
Feltétele, a  Budapest  Főváros Terézváros Önkormányzatának — mint a  Budapest  VI. 
kerület, „,_ " szám alatti lakás tulajdonosának a 
cseréhez való hozzájáruló nyilatkozatának bemutatása; 

b.) a  Budapest  VIII. kerület, ' szám alatti ingatlan 
vonatkozásában az új bérlővel kötendő bérleti szerződés létrejöttével egyidejűleg. 
T.L.E. bérleti szerződése megszűnik. 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a bérbeadói nyilatkozat kiadására, és a 
határozat  1.)  pontja alapján a bérleti szerződés megkötésére. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
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Határidő: az  1.)  pont esetében:  2020.  február  25.,  a  2.)  pont esetében:  2020.  március  31. 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, 
szánt alatti lakás herbeadására 
Előterjesztő: Nováezki Eleonóra — Józse/?árosi Gazdálkodási Központ 

vagvongazdálkodási igazgató 
(írásbeli előterjesztés,) 

Hermann  György 
Az előterjesztő Nováczki }Eleonóra, akinek meg is adnám a szót a szokásos kérdéssel. 

Nováczki Eleonóra 
Az  előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, egy  volt  házfelügyelő i munkakört betöltő,  most 
mär  nem dolgozónak  a  szolgálati jelleg törlésérő l és hérlőként történő kijelöléséről szól az 
előterjesztés. 

Hermann  György 
Molnar  Zoltánné a szó. 

Molnar Zoltan 
Ezek a bérleti szerződések közjegyzői okiratban kerülnek megkötésre? 

Hermann  György 
Nováczki Eleonóráé a szó, 

Nováczki Elconóra 
Ez olyan régi bérleti szerződés volt, hogy ez még nem. Az új bérleti szerződések közjegyző i 
okirattal kiegészítése kerülnek. 

Hermann  György 
Ugy latom nincsen több hozzászólás, a napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, 
bogy  a határozati javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság a határozatot,  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  21/2020. (11.25.)  számú határozata 
to  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy: 

3.) a  Budapest  VIII. kerület, Tömő  u. 5.  földszint  8.  szám alatti lakás házfelügyelő i szolgálati 
jellegét törli. 

4.) hozzájárul a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában állólakások bérbeadásának 
feltételeiről, valamint a lakbér mértékérő l szóló  16/2010. (111.08.)  rendelet  22/C.  §-a alapján 
L.B. jogcím nélküli lakáshasználó részére az általa lakott hrsz. alatt felvett épületben 
található  Budapest  VIII. kerület, '. 

_ 
szám alatti I szobás, komfort 

nélküli komfortfokozatú,  23,40 m2  alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás 
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bérbeadásához,  5  év határozott időre szólóan — a lakbér alapját képező növelő  es  csökkentő 
tényezőket is figyelembe vert — jelenleg  4.690,-  Ft/hó összegű bérleti díjjal, a lakás 
csökkentő-növelo tényezők nélküli költségelvű lakbérének  2  havi összegével azonos 
mértékű óvadékfizetési kötelezettséggel. 

5.) felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt,-t a határozat I.) pontjában foglaltak 
szerinti bérleti szerződés megkötésére. 

6.) felhatalmazza a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, hogy a  2.)  pont szerinti bérleti 
szerződés megkötését követően, a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt  23.P.53.764/2013. 
ügyszámon a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás kiürítése és 
díjtartozás megfizetése iránt folyamatban lévő — jelenleg szünetelő peres eljárás 
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zit  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az  1.)  —  2.)  pontok esetében:  2020.  február  25.,  a  3.)  pont esetében:  2020.  március 

31.,  a  4.)  pont 
esetében: a  2.)  pont szerinti bérleti szerződés megkötését követő  15.  nap. 

Napirend  1.5.  pontja: Javaslat a  2019.  évi gyermekfogászati alapellátásról szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet -jegyző 
(írásbeli előterjesztés) 

Hermann  György 
Megkérdezem Jegyző asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

Czukkerné Dr.  Pinter  Erzsébet 
Nem kívánok kiegészítést tenni. 

Hermann  György 
Megadom Bálint Gergelynek a szót. 

Bálint Gergely 
Nagyon jó lett volna részleteiben tudni, hogy mi a fő probléma csoport a gyerekek fogaival 
kapcsolatban, hogy ehhez képest lehessen stratégiát választani az önkormányzati támogatások 
terén. 

Hermann  György 
Nincs több hozzászóló a napirend vitáját lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy ez egy 
pontból álló határozati javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a határozatot  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi ás Lakásügyi Bizottsága  2272020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom, hozzászólások hiányában lezárom, és megkérem a bizottság 
tagjait, hogy szavazzanak most. Megállapítom,  bogy  a bizottság a határozati pontot.  6  igen  0 
nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  25/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  A  Képviselő-testület  2020.  február  27-i  ülése 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló  35/2016.  (XII.08.) önkormányzati 
rendelet módosítására (PÖTKEZBESÍTÉS) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Alpolgármester asszonykíván-e kiegészítést tenni? 

Szily-Darók Ildikó 
Nem. 

Hermann  György 
A  napirendi pont vitáját megnyitom, és amennyiben nincsen hozzászólás, akkor le is zárom és 
megkérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a napirendi pontról most. Megállapítom, 
Hogy a Szociális, Egészségügyi ás Lakásügyi Bizottság a határozatot  6  igen  0  nem és 
tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  26/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  A  Képviselő-testület  2020.  február  27-i  ülése 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat egészségügyi feladatellátás biztosítására 
Előterjesztő Pikó András polgármester 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában a napirend vitáját lezárom és arra kérem 
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A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az eloterjesztés melléklete szerinti 
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 
2019.  évi szakmai beszámolóját elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  február  25. 

Napirend  L6.  pontja: Javaslat hátralékkezelést támogatás iránti kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó - alpolgármester 
(irásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az  AWN. 46. (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  23/2020. (11.25.)  sz. SZELE 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend  11.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2020.  évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Megkérdezném a jelenlévő  Paris  Editet, hogy szeretetné-e bármivel kiegészíteni az 
előterjesztést? 

Paris  Gyuláné 
Nein  szeretném kiegészíteni az előterjesztest. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom. Hozzászólások hiányában a napirend vitáját le is zárom és arra 
kérem a bizottsági tagokat, hogy ez egy pontból álló határozati javaslatról szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a bizottság az határozatot  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottsága  24/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását, a rendelettervezet  es  határozati javaslat elfogadását. 

polgármester 
Határidő:  A  Képviselő-testület  2020.  február  27-i  ülése 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat  a  Képviselő-testület Kulturális,  Civil,  Oktatási, 
Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság  es a  Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság  nj  tagjainak megválasztására 
Előtetlesztö: Pikó András polgármester 
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a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a napirendről most! Megállapítom, hogy a határozatot 
bizottság  6  igen  0  nem  es 0  tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  27/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  A  Képviselő-testület  2020.  február  27-i  ülése 

Napirend  11.5.  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 
Ekitedesztá: Pikó András polgármester 

Ilermann György 
A  napirend vitáját megnyitom, nincs hozzászólás.  A  napirend vitáját hozzászólások hiányában 
lezárom és megkérem a bizottság tagjait, hogy a napirendrő l szavazzanak most. Megállapítom, 
hogy a határozati javaslatot a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  6  igen  0  nem és  0 
tartózkodás mellett elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága  28/2020. (11.25.)  számú határozata 
(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő:  A  Képviselő-testület  2020.  február  27-i  ülése 

Ilermann György 
Ezzel az ülés végére ertünk, az ülés végén a bizottság tagjai a bizottság hatáskörébe tartozó 
ügyben a jegyzőtől és a bizottság elnökétő l felvilágosítást kérhetnek. Szily-Darák Ildikónak 
meg is adnám a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Kérdés lenne leginkább a Jegyző asszony felé, hogy a Vagyongazdálkodási előterjesztésekben 
most monogramokat láttunk, viszont a cím egyértelműsítheti az ügyfelet. Nekem nehézséget 
okozott a monogramos azonosítás, kérdezem, hogy jó-e ez így és kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy mit gondolnak erről. Számomra a zárt ülés és a név kiírás, ami eddig gyakorlat volt, 

15 



jobban elfogadható volt, mert igy is teljesen beazonosítható az ügyfél,  ha  címet mondunk  es 
csak monogramokkal beszelünk. Nem tudom, hogy önök részére okozott-e gondot,  de  hogyha 
most átállunk egy ilyen gyakorlatra, hogyha  monogram es elm  van, akkor az részemrő l 
elfogadható. 

Hermann  György 
Megadom Jegyző asszonynak a szót a válaszra. 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
Köszönöm, azt néztem.  bogy  melyik előterjesztésrő l van szó.  A  zárt ülés előterjesztésénél nem 
adtunk semmilyen beazonosítható személyi adatra vonatkozó adatot.  A  nyilvános ülés az, 
amelyiknél a személyi adatokat valamilyen módon biztosítanunk kell. Azt tudom mondani, 
hogy áttekintjük és megfontoljuk azt, hogy mi az, amivel tényleg eleget teszünk annak is,  bogy 
kellőképpen nyilvánosak legyenek.  A  közérdekű adatokat, ami az önkormányzat működésére 
vonatkozik, azt nyilvánosan kezdjük,  de  ugyanakkor annak az elvárásnak is,  bogy  a személy 
adatokat pedig zártan kezeljük. -(1gyhogy azt tudom mondani, hogy áttekintjük ezt a problémát. 
De ha  már így magamhoz ragadtam a szót, hadd fejezzem be annyival, hogy bemutassam a 
bizottság tagjainak,  de  lehet, hogy nem is kell mindenkinek bemutatom a kolleganőmet Dr. 
Vörös Szilviát, aki tegnap óta az aljegyző. 

Hermann  György 
Köszönjük szépen, akkor mutatkozz be. 

Dr. Vörös Szilvia 
Köszönöm szépen a lehetőséget és a bizalmat.  26  éve vagyok a közigazgatásban. Első 
munkahelyem Józsefváros volt. Ide kötöttek már a középiskolai tanulmányaira is, a Leövey 
Klára közgazdasági iskolába jártam.  14  évesen ismerkedtem meg a kerülettel 1993-tól 2006-ig 
itt dolgoztam az önkormányzatnál. Szabálysértés, okmányiroda, még Mészár  Erika  volt az 
osztályvezetőm az okmányirodán. Aztán lágy gondoltam, hogy egy kicsit kipróbálom magamat 
más területen. Akkor egy körjegyzöségben aljegyzői állást töltöttem be  4  évig, majd egy 
településen  Pest  megyében  4  évig jegyzőt. Aztán kicsit Úgy éreztem, hogy politikailag 
befolyásolttá vált ez a szakterület, hiszen még az iskolában,  en  azt tanultam, hogy a jegyző 

panseinleges és mindenféle. Miután nem a Képviselő-testület nevezte ki a jegyzöt, 
hanem a polgármester, így egy kicsit nekem ez már a politikai irányába tolta ezt az álláshelyet. 
Így ugy gondoltam, hogy valami mást is kipróbálnék. Akkor visszatértem ide Józsefvárosha, 
mint belső ellenőr,  2016  óta belső ellenőrként tevékenykedtem  in  a. kerületben. Próbáltam a 
hivatali működést, az önkormányzatot fejleszteni. Ellenőrzéseinkkel, megállapításainkkal 
javítani a működést. Remélem, hogy kisebb-nagyobb sikerrel és az új vezetéstől kaptam egy 
ilyen lehetőséget és Úgy gondoltam, hogy talán nagyobb segítség most a másik területen való 
feladatellátás vagy ott nagyobb szükség van rám és elfogadtam a felkérést ás köszönöm. 

Hermann  György 
Mi is köszönjük és megadnani a szót kérdésre Mint Gergelynek. 

Bálint Gergely 
A  személyes adatokkal kapcsolatban én a monogramos megjelölést megfelelőnek tartom. 
azonban tekintettel arra,  bogy  én láttam már olyat, hogy a bizottsági ülés kikerül közvetítésre és 
az intemeten lehet  Vital,  hallani,  bogy  itt mi zajlik. Én azt tartanám jónak, hogyha a 
lakásszámok,  de  még a házszámot sem tartom megfelelőnek, hogyha nyilvánosságra kerülne. 
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mann  Györ 
Sz ciális, Egészségu es 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

A  jegyzőkönyvet 

D 
+ -S art E.; 

egyzői Kabinet Servezéfl6da 
ügyintézőj 

60 --OE' 

Hallottunk ingatlanmaffiáról és a többi, szomszédi pletyka, én nem tartom igazán célszerűnek. 
hogy az internetre egyenes közvetítésben kikerüljön bárkinek a lakáscíme. 

Hermann  György 
Balogh Lajos következik. 

Balogh Lajos 
Javítás szeretnék kérni,  at.  egyik minőségi lakáscsere vita hevében véletlenül nemet nyomtam, 
ahol igent szerettem volna. Ezt a javítást szeretném kérni, ahol módosítónk is volt. Elnézést 
kérek mindenkitől. 

Hermann  György 
Rendben.  Molnar Zoltan. 

Molnár  Zoltan 
A  monogramos változat nekem is zavaró.  De  nyilván a GDPR elveket meg kell nézni.  bogy 
megfelelő-e ez a gyakorlat. 

Hermann  György 
Nines  több hozzászólónk, igy az ülést  16  óra  55  perckor lezárom és nagyon szépen köszönöm 
mindenkinek a részvételt. 

Czeglédy Ádám 
Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

A  jezyzökönyv mellékletek  -1.  sz. melléklet/ szavazási lista ltiVoks-bal 
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1.sz. melléklet 

1111111 t 
mum I pi 
Hunt , 
lam 
'HI Ill 

Szociális Bizottság 

File:  E: \SZELB\ 2020.02.25 \ 2020  február  25  003.NAPLO 
2020.02.25, 14:52 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  1;  Elfogadva 
Egyszerű 

    

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 
Czegledy Ádám 

  

Igen 
lgen 

 

Hermann  György 
Molnár  Zoltan 

  

Igen 
lgen 

 

Sántha Peterne 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 
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1.sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:07 
Típusa: Nyilt 
Határozat  2;  Elfogadva 
Egyszerű 

   

Eredménye Voks: Szav°/0 Össek 
Igen 6 100.00 66.67 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 

 

0.00 
Távol 3 

 

33.33 
disszesen 9 

 

100.00 
Megjegyzés: 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Balogh Lajos Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Hermann  György Igen 
Molnar Zoltan Igen 
Sántha Péterné Igen 
Egry Attila Távol 
Kovacs Vera Távol 
Rimán Edina Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

#:  5653 Száma: 20.02.25/2/0/A/OT 
Ideje:  2020  február  25 15:29 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #3; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össek 

 

Igen 5 83.33 55.56 

 

Nem 1 16.67 11.11 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglécly Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Säntha Peterné 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Nem 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimän Edina 

  

Távol 

 

3 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:33 
Tipusa: Nyilt 
Határozat  4;  Elfogadva 
Egyszerű 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 
Igen 6 100.00 66.67 
Nero 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 6 100.00 66.67 
Nem szavazott 0 0.00 
Távol 3 33.33 
Osszesen 
Megjegyzés: 

100.00 

Név Voks 
Bálint Gergely Igen 
Balogh Lajos Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Hermann  György Igen 
Molnar Zoltan Igen 
Sántha Péterna Igen 
Egry Attila Távol 
Kovacs Vera Távol 
Rimän Edina Távol 

Frakció 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:35 
Típusa: Nyílt 
Határozat  5;  Elfogadva 
Egyszerű 

    

Eredménye Voks: Szav% Össe/ii 

 

lgen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 
Czeglédy  Adam 
Hermann  György 

  

Igen 
lgen 
lgen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:37 
Típusa: Nyílt 
Határozat  6;  Elfogadva 
Egyszerű 

    

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 

Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglody  Adam 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Säntha Poterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:42 
Típusa: Nyílt 
Határozat  8;  Elfogadva 
Egyszerű 

    

Eredménye Voks: SzaW0 Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglécly  Adam 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Tavel 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:43 
Tipusa: Nyílt 
Határozat  9;  Elfogadva 
Egyszerű 

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

lgen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzé's: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czegiedy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 
Molnar Zoltan 

  

Igen 
lgen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 

 

8 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 15:45 
Típusa: Nyílt 
Határozat  10; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gorgely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Poterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 

 

9 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 
Típusa: Nyílt 
Határozat  #1; 
Egyszerű 

15:46 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 

Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglady Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 

 

10 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  február  25 
Típusa: Nyílt 
Határozat  12; 
Egyszerű 

15:47 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0,00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglécly Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Kovacs Vera 

  

Távol 

 

Rimán Edina 

  

Távol 
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