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Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégek  es  valamennyi 
jelenlévőt a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  11.  rendes ülését megnyitom. Kérem a 
bizottsági tagokat, hogy kapcsolják be a szavazókészüléket a létszám megállapításához. 
Megállapítom, hogy a Bizottság tagjainak száma,9, jelen van  8  fő és nem jelentette senki 
előzetesen a távolmaradását. 
Tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy pénteken pótkézbesítéssel érkezett egy sürgősségi 
előterjesztés Javaslat a  Budapest  VIII. kerület Tömő  u. 23/A  I. emelet  26  szám alatti lakás bérlő 
bérlői bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére két külön lakás 
bérbeadása mellett. Szavazásra bocsátom először is, hogy az előterjesztést napirendre vegyük 
és amennyiben elfogadja a Bizottság, akkor ezt  I.8-as  számon fogjuk tárgyalni. Kéri 
bizottsági tagokat, hogy szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0  nem és  0 
tartózkodás mellett a sürgősségi indítvány napirendre vételét elfogadta. 

Továbbá tájékoztatom a Bizottságot, hogy csere előterjesztéseket kaptak hétfői kézbesítéssel a 
11.1.  és a  11.6-os képviselő-testületi előterjesztésekről. 
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A  módosított napirendi javaslat szavazása következik az előző módosításokkal, a Bizottság vita 
nélkül egyszerű többséggel határoz, kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett a napirendet elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottsága  98/2020.  (IX.22.) számú határozata 

(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

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

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, - k.  szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáseseréjevei Kapcsolatban 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

3. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület,  1 . szám alatti lakás 
pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, - • • szám alatti 
lakás és a mellette lévő Diószegi  Samuel u. 18. 2.  emelet  25.  szám alatti üres lakás 
csatolására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

5. Javaslat  Budapest  VIII. kerület, ,zám alatti lakásbérleti 
szerződés meghosszabbítására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli elöterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

6. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti lakás bérleti 
szerződésének meghosszabbítására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 



7.  Javaslat a  2020.  évi „Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kitüntetés odaítélésére 
ZÁRT ÜLÉS 

(írásbeli előterjesztés,) 
Előterjesztő:  Hermann  György bizottsági elnök 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

1.  Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési program 
elfogadására 
(írásbeli előterjesztés,) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015.  (III.  01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

3. Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

4. Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

5. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új 
munkamegosztási megállapodások jóváhagyására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

6. Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra  es  pályázat kiírásra 
('írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

7. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ részére 
helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális 
Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú 
lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 
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8. ,Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

9. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2020.  évi 
költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet módosítására, 
valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

10. Javaslat a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, dr. Eröss 
Gabor  alpolgármester, Rádai Dániel fflpolgármester, Balogh István Lajos képviselő, 
Hermann  György képviselő 

Ii.  Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési támogatás eljárásban 
(írásbeli ellherjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Elötedesztő: Pikó  Andras  polgármester 

12.  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok és 
veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző 
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az 
átmenetileg szabad pénzeszköz állomány lekötéséről 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat hátralékkezelési támogatás iránti kérelmek elbírálására 
(írásbell előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Möty  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  100/2020. (1X.22)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, . szám 
alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
(írastic(' elliteriesztés) 
Ilötedesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováezki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 
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Hermann  György 
Megkérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem kíván 
kiegészítést tenni, ezzel a napirend vitáját megnyitom és meg is adom a szót Gosztonyi 
Gézának. 

Gosztonyi Giza 
Az általánosabb kérdésem az, hogy itt tulajdonképpen két döntést hozunk minden egyes 
esetben, egyrészt a települési támogatásra való jogosultságot állapítjuk meg, másrészt pedig a 
hátralékkezeléssel kapcsolatban húzunk döntést.  A  napirendi pont a hátralékkezeléssel szól, mi 
az a logika, ami a kettőt egyben kezeli? Tehát, ez józsefvárosi gyakorlat, hogy ezt egyébként 
minden egyes esetben így szoktuk csinálni, vagy ez így működik, mert akkor részemről 
rendben van, tehát semmi baj nincsen, csak szeretném megtanulni.  A  3-as, 6-os és 7-es lenne 
egy-egy kérdésem.  A  3-assal kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy feltételezem, hogy 
rendben kifizette az ügyfél, amit vállalt, és akkor ez részemről rendben van.  A  6-os esetében az 
lenne a kérdés, hogy miért nem fordult a Hálózat Alapítványhoz az ügyfél, miközben 
valószínűleg kapott erről tájékoztatást és még az is nagy valószínűséggel prognosztizálható, 
hogy kapott volna a hálózattól is pénzt. Mert hogy ebben az esetben ugye az önkormányzat 
fizet olyat, amit egyébként a hálózattól lehetne megkapni.  A  7-esnél pedig az a kérdés, hogy 
2013-ban mi az ügyfelet jogcím nélkülivé minősítettük, aztán  7  év után kifizettük helyette a 
hátralékot, vagyis hát saját magunknak önkormányzati az önkormányzatnak  es  most 
visszaállítjuk a bérlői jogviszonyát.  Most  akkor mi indokolja ezeket a lépéseket? 

Hermann  György 
Nováczki Eleonóra, kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez? 

Nováezki Eleonóra 
üdvözlök mindenkit, nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és megadom a szót Gosztonyi Gézának. 

Gosztonyi Géza 
Köszönöm a segítséget, nagyon gyors és hathatós volt és elfogadható volt. Igazából az a 
helyzet,  bogy  ugye vasárnap van, mire el tudja az ember olvasni ezeket az előterjesztéseket  es 
MR)  reggel az Elnök úr tájékoztatott, hétfő délután el tudtam olvasni, ami igazán kiváló 
munkavégzés, úgyhogy ezt nagyon köszönöm,  de  én egy nehéz eset vagyok, mert Újabb 
kérdések keletkeztek ezekből a válaszokból. Tehát az egyik kérdésem az, hogyha valaki a 
komfortosítási feltételt teljesíti, akkor az a helyi gyakorlat, hogy simán kiutalják neki a lakást, 
gyakorlatilag miért vált határozatlanná a szerződés a másik viszont az, amit én már az eddigi 
bizottsági üléseken is erőltettem, hogy ez szerintem tipikusan egy olyan eset, amikor borzasztó 
jó lenne,  ha  itt lenne az ügyfél és meg tudnám tőle kérdezni, például a következőket. Ugyanis 
az a helyzet, hogy véleményem szerint ez a lakás, amibe most fog költözni ez neki rosszabb 
állapotú, mint a jelenlegi az ő helyzetében. Mégpedig azért gondolom ezt, mert arra hivatkozik, 
hogy nehéz mozgású, gyakorlatilag a két szoba közül az új az kisebb és le van galériázva, ami 
azt jelenti, hogyha az illető leköltözik az emeletről a földszintre, akkor mi a csodának menjen 
nap mint nap a galériára aludni. Tehát, hogy tulajdonképpen a nehéz járását ezzel szerintem 
nem oldottuk meg és ráadásul kisebb szobája is lesz, nem jelentősen,  de  végül is kisebb lesz. 
Pontosan erről van szó, hogy ezek azok a szempontok, amiket az ügyfélnek mérlegelnie kell, 
bogy  eddig határozatlan ideig szóló bérleti szerződése volt, ezután viszont csak  5  évre szóló 
szerződése lesz szükségszerűen, mert hiszen a jogszabály ezt írja elő. Akkor ezt mérlegelnie 
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kell az ügyfélnek, hogy ez most jó-e neki, rendben van-e neki, tehát itt ez három olyan 
szempont, amit helyette nem tud senki se eldönteni. Ezt nyilván neki kell eldönteni, tehát az a 
kérdés, hogy rosszul nyilatkozott-e az ügyfél? 

Hermann  György 
Köszönöm, egy pillanatra meg kell szakítanom az ülést, mert elfelejtettem jelezni, hogy ennek 
a napirendi pontnak a tárgyalása nyilvános, nem tudom, hogy Bálint Gergely emiatt nyomott-e 
ügyrendit.  Most  megadom a szót Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonynak. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszöntök mindenkit tisztelettel  es  Gézának mondanám, hogy én azt gondolom, hogy  el  kell 
tbgadnunk az osztályoknak és az intézményeknek  a  véleményét. Engem  is  mindig csábít  a 
szociális munkás létem és  a  hivatásom és jobban belemennék  a  helyzetbe, és lennének 
kérdéseim,  de  ezt  a  bizottsági ülés előtt kell tisztáznunk.  Ha  bárkinek felmerül kérdése, amikor 
megkapja az előterjesztést, akkor  van  lehetőségetek arra, hogy elmenjetek  a  JGK-hoz, 
folhívjátok, megkérdezzétek.  Az  lenne  a  jó, hogy amikor idejövünk  a  bizottsági ülésre, akkor 
mär  ezek  a  tények tisztázódnának, mert hiszen itt  most  gyakorlatilag elkezdhetnénk  a 
JSZSZGYK idehozhatná  a  családgondozókat, idehozhatná az ügyfeleket és elkezdhetnénk egy 
más típusú szociális munkát alkalmazni,  de most  azt gondolom, hogy nem az  a  dolgunk. Tehát 
mindazt, amit  most  feltesztek kérdéseket, ezeket az előkészítő fázisban kell feltenni.  Az,  hogy 
mi itt ügyfeleket meghallgassunk, és számukra tegyünk javaslatokat az egy előkészítő fázis, itt 
az ide hozott tények alapján kell döntenünk.  Ha  úgy látjátok, hogy ezek  a  tények kevesek 
ahhoz, hogy bölcs döntést hozhassunk, akkor vissza kell vetetnünk az előterjesztést,  de  azt 
semmiképpen nem javaslom, hogy az ügyfelek itt önmagukat megvédve egy ugyan 
szocmunkásokból vagy szociális foglalkozáshoz közelálló emberek között,  de  mégiscsak nem 
egy szociális munkáslégkörben feltett kérdésekre válaszoljanak. Kérlek titeket, hogyha ilyen 
kérésetek felmerül, akkor az előkészítő fázisban nyomozzunk, utána tegyünk fel kérdéseket 
hogy, amikor idejöttök, tudjátok, hogy levetetjük, vagy nem vetetjük  le a  napirendiről. 

Hermann  György 
Megadom adom a szót Sántha Pétemének. 

Sintha Péterne 
Abban  a  szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy ciklusban, azaz  4  évig annak  a  körzetnek 
voltam  a  képviselője, amelyben  a számú ház található.  Most  annak  a 
körzetnek vagyok  a  képviselője, amelyben  a  Lujza utca  5.  számú ház található, tehát tudok 
válaszolni arra, hogy az úriember miért fogadta  el  az egyébként  26  négyzetméteres 

lakása helyett  a • négyzetméteres 
lakást, Nem mindegy, hogy egy  nap  kétszer 3-szor  RH  kell menni az első emeletre, vagy  ha ő 
Úgy gondolja, akkor egy héten egyszer megy, nem kell feltétlenül használnia  a  galériát.  De  az, 
bogy  földszinten  van  és egy jobb állapotú házban biztos, hogy ez billentette  a  mérleg nyelvét  a 
döntés felé. 

Hermann  György 
Megadnám a szót Molnár Zoltánnak. 

Molnar Zoltan: 
Annyit szeretnek kérdezni, hogy miért pályázaton kívül nyújtották be ezt a cserelakásigényt? 
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Nováczki Eleonóra 
Az összes kérdésre fogok egyben válaszolni. Az ügyfélnek nem egy lakást mutatunk meg egy 
minőségi csere kérelem során.  2018.  májusban benyújtott minőségi csere kérelem, az ügyfél 
több lakást tekint meg, amennyiben fel tudunk neki ajánlani az ő általa megjelölt paraméterek 
szerinti lakásállományból.  (5  dönti el, hogy melyik lakást Fogadja el, melyiket nem.  A 
jogszabályokkal fel van világosítva, tudja, hogy milyen bérleti szerződés megkötésére kerül 
sor, amennyiben a Bizottság hozzájárul az ő kérelmének a teljesítéséhez. Annyit pontosítanék 
Alpolgármester asszonynak az elmondottai közül, hogy nem a véleményünk, hanem a tények 
vannak az előterjesztésben közölve. Mindaz, amit az ügyfél a velünk folytatott 
kommunikációja során nyilatkozott azok vannak az előterjesztésben, illetve a jogszabálynak 
megfelelő körülmények vannak közölve.  A  kérelem pedig azért pályázaton kívüli minőségi 
cserekérelemként jött be, mert amikor  2018  májusában benyújtásra került, az akkor hatályos 
rendelet szerint minőségi csere pályázaton kívüli elbírálásban, egyedi mérlegelésben volt a 
rendeletben szabályozva és miután a benyújtáskor hatályos rendelet alapján kell elbírálni a 
kérelmet. igy készült el az előterjesztés, volt arra egy kérdés, hogy hány ilyen előterjesztés van 
még, ugye  5  esetet jelöltünk meg,  3  volt az előző ülésen,  2  ezen az ülésen, így el is fogytak 
azok a kérelmek, amiket ebben a régi rendelet feltételei szerint kell elbírálni. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen Nováczki Eleonórának a válaszokat,  es  Szili- Darók Ildikó alpolgármester 
asszonynak adnám meg a szót. 

Szili- Darók Ildikó 
Továbbá kiegészítenem Eleonórát, hogy ugye azt mondtuk néhány hónapja, hogy azokat a 
minőségi csere kérelmeket pályázati úton kívül szeretnénk kielégíteni, ahol mozgásszervi vagy 
egyéb olyan betegség áll fenn ahol az ügyfél nem tudja megközelíteni a lakását. Pont ez az a 
kategória, amit szeretnénk bent hagyni a rendszerben, ezt a lehetőséget, amikor a lakása nem 
megközelíthető, kerekesszékkel közlekedik, nem fér el, szívbeteg, nem tud felmenni, más 
egyéb, orvosi tényekkel igazolható az egészségi állapota és igazolható az, hogy a jelenlegi 
lakhatása ezt tovább rombolja, akkor szeretnénk fenntartani a lakáscsere kérelem elfogadását. 

Hermann  György 
Säntha Pétemének megadnám a szót. 

Sántha Péterné 
Nem szeretnék hülyeségeket mondani, köszönöm a szót,  de  nekem a józan paraszti logika azt 
diktálja, hogy pályázaton az vegyen részt, akinek nincs lakása, akinek viszont olyan problémái 
vannak, amelyeket fölvázolt Alpolgármester asszony, ők vehessenek részt minőségi 
lakáscserében. Köszönöm szépen, mondtam, hogy ez nem szakszerű. 

Hermann  György 
Úgy látom, hogy nincsen több hozzászólás, kérdés, úgy  bogy  a napirend vitáját lezárom és 
kérem a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésről most. Megállapítom, 
hogy a Bizottság  9  igen,  O  nem és  0  tartózkodás mellett a napirendi pontot elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  101/2020.  (IX.22.) számú határozata 

(9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakás pályázaton kívüli 
minőségi lakáseseréjéről 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) hozzájárul a hrsz.-11  Budapest  VIII. kerület, szám 
alatti — bérleti szerződés szerint —  1  szobás,  26 m2  alapterületű lakásra  1 
bérlővel fennálló bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésével 
egyidejűleg, a hrsz.-ú  Budapest  VIII. kerület, 
szám alatti  1  szobás, komfortos komfortfokozatú,  28 m2  alapterületű lakás megtekintett 
állapotában történő bérbeadásához részére — a lakbér alapját képező 
csökkentő, és növelő tényezők figyelembevételével — jelenleg  12.392,-  Ft/hó összegű 
költségelvű komfortos bérleti díjjal, öt év határozott időre szólóan, az alábbi feltételekkel: 

a.) bérlő a leadásra kerülő bérleményt rendeltetésszerű állapotban adja  at  a cserelakás 
birtokbavételét követő, maximum  90  napon belül. 

b.) a cserelakás lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás — saját költségén — a 
bérlő feladata, amelyet beruházási megállapodásban köteles vállalni.  A  beruházási 
megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét, a bérbeadó szervezet a 
megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi, így különösen: 

ba) az elektromos fogyasztói hálózat szabványosítását, szabványos mérőhely kialakítását 
ELMO ügyintézéssel, 

bb)  amennyiben a lakásban van gázüzemű készülék, akkor gáz fogyasztói hálózat 
szabványosítását, gáztervvel, gázmeóval, FOGAZ ügyintézéssel, 

be) amennyiben a lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 
szabványosítását (kéménybélelés + tisztítóidomok) FÖKÉTÜSZ ügyintézéssel. 

c.) bérlő a lakást az új bérleti szerződés keltétől számított három évig nem cserélheti tovább 
és nem veheti meg. 

2.) felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat I.) pontja szerinti megállapodás és bérleti 
szerződés megkötésére. 

3.) kötelezi , hogy az  1.)  pontban megjelölt lakás birtokbavételét követő 
legfeljebb  90  napon belül, az általa jelenleg használt  Budapest  VIII. kerület, 

. szám alatti lakást ingóságaitól kiürítve, üresen, tisztán adja le. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 
I.) pont esetében:  2020.  szeptember  22., 
2.) pont esetében:  2020.  október  30., 
3.) pont esetében: a  Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakás 
birtokbavételét követő  90.  nap. 



Napirend  1.3.  »ontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, - - 
szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 

Bálint Gergely 
Ennek a napirendi pontnak a szavazásában nem szeretnék részt venni, összeférhetetlenséget 
jelentek be. az illetőt ismerem, a szomszédom, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Kérdésein a szokásos. 

Nováczki Eleonóra 
Köszönöm szépen nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és megadom a szót Gosztonyi Gézának. 

Gosztonyi Géza 
En  azt szeretném most megkérdezni, igazság szerint mind a két féltől, hiszen mind a két fél itt 
van, úgyhogy ehhez nyilván egy közös döntés kell. Hogyha én laknék ebben a lakásban, akkor 
én egyszerűen azt mondanám, hogy ez a lakás lakhatatlan, mert, egy olyan lakás. ami alatt a 
szennyvíz rendszeresen elönti a lakást  es  onnan ebbe a lakásba rendszeresen, azaz már többször 
fölszivárgott a víz és emiatt többször kellett vakolni, hát én nem érzem lakhatónak ezt a lakást, 
tehát nekem ez önmagában elég lenne ahhoz, hogy ezt a cserét támogassam.  De  az borzasztóan 
érdekel, hogy miért nem minősül egy ilyen lakás műszakilag lakhatatlannak és a lakó miért 
new  érzi lakhatatlannak, hiszen nem hivatkozott erre. 

Hermann  György 
Szili- Darók Ildikó alpolgármester asszonynak megadom a szót. 

Szili- Darók Ildikó 
Erről szól az előterjesztés szerintem fölösleges meghallgatni feleket, mert ez van leírva az 
előterjesztésben, hogy miután a lakás lakhatatlan a szennyvíz miatt, ezért javasolja ígérte a JGK 
a minőségi csere elfogadását. 

Hermann  György 
Nováczki Eleonórának megadom a szót. 

Nováczki Eleonóra 
Igen, ez a  2.  eset, amit már mondtam, hogy minőségi lakáscsere kérelem  es  a Bizottságnak 
dönteni szükséges még a benyújtáskor hatályos rendelkezések alapján. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és akkor úgy látom, hogy nincs további kérdés, hozzászólás, úgyhogy a 
napirend vitáját lezárom  es  kérem a bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslatról 
szavazzanak most. Bálint Gergely kérem, hogy vagy szavazzon, vagy kapcsolják ki a 
készülékét, köszönöm szépen. Megállapítom, hogy  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  102/2020.  (IX.22.) számú határozata 

(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakás pályázaton kívüli 
minőségi lakáscseréjéről 

A  Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I .)hozzájárul a Tusz. alatt felvett épületben a  Budapest  VIII. kerület,  7 „.. 
szám alatti  2  szobás, komfortos komfortfokozatú,  67,69  nr-  alapterületű lakásra 

• • ' ' " " • ' bérlőkkel fennálló bérleti jogviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetésével egyidejűleg a — hrsz.-ú.  Budapest  VIII. kerület, 

szám alatti  1  + félszobás, komfortos komfortfokozatú.  44 m2 
alapterületű lakás megtekintett állapotában történő bérbeadásához  1  

részére -- a lakbér alapját képező csökkentő, és növelő tényezők 
figyelembevételével -jelenleg  12.170,-  Ft/hó összegű költségelvű komfortos bérleti díjjal, 
határozatlan időre, valamint 

a . hrsz-ú.  Budapest  VIII. kerület . szám alatti I szobás, 
összkomfortos komfortfokozatú,  28 m2  alapterületű lakás megtekintett állapotában történő 
bérbeadásához részére - a lakbér alapját képező csökkentő,  es  növelő 
tényezők figyelembevételével - jelenleg  16.565,-  Ft/hó összegű költségelvű összkomfortos 
bérleti díjjal,  5  év határozott időre szólóan, az alábbi feltételekkel: 

d.) bérlők a leadásra kerülő bérleményüket rendeltetésszerű állapotban adják át a 
cserelakások birtokbavételét követő, maximum  90  napon belül. 

e.) a cserelakások lakhatóvá tételével kapcsolatos műszaki helyreállítás - saját költségen - 
a bérlők feladata, amelyet beruházási megállapodásban kötelesek vállalni.  A  beruházási 
megállapodásban rögzített felújítási munkák elkészültét, a bérbeadó szervezet a 
megállapodásban rögzített időpontig ellenőrzi, így különösen: 

ha)  az elektromos fogyasztói hálózat szabványosítását, szabványos mérőhely kialakítását 
ELMO ügyintézéssel, 

bb)  amennyiben a lakásban van gázüzemű készülék, akkor gáz fogyasztói hálózat 
szabványosítását, gaztervvel, gázmeóval, FOGAZ ügyintézéssel, 

bc) amennyiben a lakásban van kéményhez kötött készülék, akkor a kémény 
szabványosítását (kéménybélelés + tisztítóidomok) FÖKÉTÜSZ ügyintézéssel. 

2.)a  lakiisbérleti szerződések megkötésének feltétele, hogy bérlők - a visszaadott és a bérbe 
adandó lakások forgalmi értékkülönbözetének  50  %-át kitevő  3.865.000,-  Ft-ot legkésőbb 
a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti, valamint a  Budapest  VIII. _ 
kerület, szám alatti lakásokra vonatkozó bérleti szerződések 
megkötésének napjáig kötelesek megfizetni. 

3.)  felkéri a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontja szerinti megállapodások  es  bérleti 
szerződések megkötésére. 

4.)kötelezi , hogy az  1.)  pontban 
megjelölt lakások birtokbavételét követő legfeljebb  90  napon belül, az általuk jelenleg 
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használt  Budapest  VIII. kerület, . szám alatti lakást ingóságaitól 
kiürítve, üresen, tisztán adják le. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 
1.)pent  esetében:  2020.  szeptember  22., 
2.) --  3.)  pont esetében:  2020.  október  30., 
4.)  pont esetében: a  Budapest  VIII. kerület, — ' szám alatti, valamint a 
Budapest  VIII. kerület, szam alatti lakások birtokbavételét követő  90. 
nap. 

Napirend  1.4.  pontja:  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, — 
szám alatti lakás és a mellette lévő . szám alatti  tires 

lakás csatolására ZÁRT ÜLÉS 
(írás beli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  103/2020. (IX. 22.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.5.  pontja: Javaslat  Budapest  VIII. kerület . szám alatti 
lakásbérleti szerződés meghosszabbítására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  104/2020. (1X.22.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.6.  pontja:  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, szám alatti 
lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  105/2020. ax. 22.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.7.  pontja:  Javaslat a  2020.  évi „Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai 
kitüntetés odaítélésére ZÁRT ÜLÉS 

11 



(Írás beli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Hermann  György bizottsági elnök 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és  a  meghozott  106/2020. (1X22.)  sz.  SM."; 

határozatot  a  zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.8.  pontja:  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szám 
alatti lakás bérlői bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, 
két külön lakás bérbeadása mellett ZÁRT ÜLIES 
(írásbeH e lőterjesztés) 
Előterjesztő: Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  107/2020. (1X22.)  sz. SZE'S 

határozatot a zárt ülésrtil készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 

Napirend  11.1.  pontja:  Javaslat antikorrupciós stratégia, intézkedési terv és cselekvési 
program elfogadására 
(írásbeli előlede.szlés) 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Megkérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen nem. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és emlékeztetem a bizottsági tagokat, hogy a csere előterjesztést 
tárgyaljuk, a mellékletek nem változtak. Úgy látom, hogy nincs kérdés, hozzászólás a napirend 
vitáját le is zárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésről most. 
Megállapítom, hogy a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága határozatot  8  igen, I 
nem,  0  nem, bocsánat és I tartózkodással elfogadta. 

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

108/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(8  igen,  0  nem, I tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 
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Napirend  11.2.  pontja:  Javaslat a pénzbeli is természetbeni, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. 
(Ill. 01.)  önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Emlékeztetem a bizottsági tagokat, hogy pótkézbesítéssel kapták meg az előterjesztést. 
Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszony kíván kiegészítést tenni. 

Szili- Darók Ildikó 
A  júliusi testületi ülésen fogadtuk el a szociális rendelet módosítását, két technikai dolgot 
szeretnénk kérni a tisztelt bizottságtól, majd a testülettől.  A  szándékunk, mind a kettőnek a már 
bele szerettük volna tenni,  de  ez valahogy kimaradt vagy gépelési hiba történt.  A 
hátralékkezelésnél benne maradt egy fél mondat a rendeletben, amit elfogadott a tisztelt 
Képviselő-testület, mely szerint kéne a  3  hónapos előgondozás. Ez nagymértékben lelassítja a 
gondozási folyamatokat, illetve amikor a budapesti önkormányzat tájékoztatott minket, hogy a 
Hálózat Alapítvány ismét teljes pompájában igénybe vehető, akkor úgy gondoltuk. hogy minél 
többen jussanak be ebbe az ellátásba, az önrészre szerettünk volna elkülöníteni külön pénzt, 
amit a költségvetésnél tudtunk is biztosítani. Ennek a megkönnyítése szerepel még 
rendeletben. Mind a kettő már júliusban tervbe volt véve vagy valahogy nem nem került bele 
jól a rendeletbe, ezt szeretnénk most pótolni köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen, a napirend vitáját megnyitom  es  kérdés, hozzászólás hiányában le is zárom 
es  kérem a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslatról szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0 new  és  0  tartózkodás mellett a határozatot eltbgadta. 

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

109/2020. (1X.22.)  számú határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.3.  pontia: Javaslat a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli előterjesztés.) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Nem kíván kiegészítést 
tenni, ezzel a napirend vitáját megnyitom és kérdés, hozzászólás hiányában le is zárom és 
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kérem a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslatról szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett elfogadta. 

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

110/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.4.  pontia:  Javaslat egészségüggyel kapcsolatos döntések meghozatalára 
(II-ashen  effitellesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Nem kíván kiegészítést 
tenni, ezzel a napirend vitáját megnyitom és kérdés, hozzászólás hiányában le is zárom  es 
kérem a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslatról szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság 

111/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.5.  pontia: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ és a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és a Napraforgó Egyesített Óvoda közötti új 
munkamegosztási megállapodások jóváhagyására 
(írásbeli elötedesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. Nem kíván kiegészítést 
tenni, ezzel a napirend vitáját megnyitom  es  kérdés, hozzászólás hiányában le is zárom és 
kérem a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy a határozati javaslatról szavazzanak most. 
Megállapítom,  bogy  a Bizottság  8  igen,  0  nem  es 0  tartózkodás mellett a határozatot elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

112/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(8  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.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.6.  pontja: Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiirásra 

elMetjesztés) 
Előterjesztő:  Jr.  Erőss  Gabor  alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Szili-Darok Ildikót, hogy kíván-e kiegészítést tenni, megadom a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Kiterjesztettük még szélesebb körben a  Bursa  Hungarica kiírást, kerültek bele még olyan 
Feltételek. amik eddig nem voltak benne, így remélhetőleg szélesebb körben lesz a merítés és 
reméljük, hogy  mine]  több fiatal jelentkezik rá. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a kiegészítést és megadom a szót Sántha Pétemének. 

Sán th a Péterné 
Az előző bizottsági ülésen az Oktatási Bizottságon is elmondtam, hogy nagyon örülök, hogy 
ezt a nagyon jól működő, haladó hagyományt folytatja az önkormányzat. Mi is megtettünk 
mindent azért, hogy minél szélesebb körből jelentkezzenek a fiatalok. Kívánok előrelépést. 
köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönjük szépen és akkor további kérdés, illetve hozzászólás hiányában a napirend vitáját 
lezárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy a II.6-os napirendi ponthoz tartozó határozati 
javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság  8  igen,  0  nem és  0  tartózkodás 
mellett a javaslatot elfogadta. 

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

113/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(8  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 
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Napirend  11.7.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ részére helyiség biztosítására a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed 
Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan az LP5  „settlement"  típusú 
lakóközösségi programhoz, továbbá a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásbeli eacrjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonyt kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni? 

Szili-Darók Ildikó 
Egy mondat szintén, maga a program keretén belüli helyiség biztosítása, ahol közösségi 
szociális munka történik, a VEKOP program szerint egy másik helyet kívánt először a  REVS 
Zit  és a vagyonkezelő kijelölni,  de  ott olyan nagymértékű felújítási munkákat kellett volna 
eszközölni annak, aki megkapja majdan ezt a helyiséget használatra, hogy ez nem volt 
felvállalható. Igy most egy  jobb  műszaki állapotban lévő helyiség kerül be ebbe a programba  es 
reméljük, hogy jelentkezik majd olyan civil szervezet, aki a közösségi szociális munkára 
vállalkozik a VEKOP programon belül. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a kiegészítést, a napirend vitáját megnyitom és Sántha Péternéé szó. 

Siintha Péterné 
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a ház  I00%-os önkormányzati tulajdonban van, vagy 
társasház és van-e a társasháztól hozzájárulás ahhoz, hogy a VEKOP pályázatban egy ilyen 
program működjön abban a helyiségben? 

Hermann  György 
Megadom válaszra szót Nováczki Eleonórának. 

Nováczki Eleonóra 
Társasházban van és a társasház szervezeti és működési működési szabályzata szerint ehhez a 
tevékenységhez nem kell külön hozzájárulást kérni a közgyűléstől. 

Hermann  György 
Santha Péternének megadom a szót újra. 

S iinth a Péterné 
Mekkora ez a társasház,  bogy  az alapító okirata szerint nem kell ilyen tevékenységhez 
társasházi közgyűlési hozzájárulás, valami egészen kicsi? 

Nováczki Eleonóra 
ját emlékszem  30  albetét körüli,  de  nem ettől függ, hogy kell-e a társasház közgyűlésének 

hozzájárulása.  A  Társasházi törvény konkrétan meghatározza, hogy melyek azok a 
tevékenységek, amelyekhez kell. Ezen túl a társasház közgyűlése határozhat még meg 
feltételeket,  de  nem nem lehet szigorúbb igazából, mint a jogszabály, és ez egy olyan típusú 
tevékenység, amihez az ő hozzájárulásuk nem kell. 
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Hermann  György 
További kérdés, hozzászólás hiányában a napirend vitáját lezárom és kérem a Bizottság tagjait, 
hogy szavazzanak a határozati javaslatról most. Megállapítom, hogy a Bizottság  9  igen,  0  nem 
és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 

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

114/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
natal-id&  a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.8.  pontja:  Javaslat a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány támogatására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem kíván kiegészítést 
tenni, akkor a napirend vitáját megnyitom, és kérdés, hozzászólás hiányában napirendet le is 
zárom. Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság  9 
igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett javaslatot elfogadta. 

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

115/2020.  (IX.22.) számú határozata 
(9  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.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.9.  pontja:  Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2020.  évi költségvetésről szóló  8/2020.  (II.  28.)  önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint költségvetést érintő döntések meghozatalára 
(írásbeli eldtellesztés) 
Elötedesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem kíván kiegészítést 
tenni, akkor a napirend vitáját megnyitom, és kérdés, hozzászólás hiányában napirendet le is 
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zárom, Kérem a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság  9 
igen, () nem és  0  tartózkodás mellett javaslatot elfogadta. 

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

116/2020. (1X.22.)  számú határozata 
(9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős. polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Napirend  11.10.  pontja:  Javaslat a  2020.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra 
vonatkozó döntések meghozatalára ZÁRT ÜLÉS 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, dr. Erőss  Gabor 
alpolgármester, Rádai  Daniel  alpolgármester, Balogh István Lajos képviselő,  Hermann  György 
képviselő 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az MötV.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében.  A 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  117/2020. (1X22.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  11.11.  pontia:  Javaslat fellebbezések elbírálására rendkívüli települési 
támogatás eljárásban 
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

.1  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében  4 
napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  118/2020. (IX 22.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend 11.12..pontja:  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok 
és a veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések végrehajtásáról, az előző ülés 
óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az átmenetileg szabad 
pénzeszköz állomány lekötéséről 
( írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Alpolgármesterasszony nem kíván kiegészítést tenni, a napirend vitáját megnyitom.  A  napirend 
vitáját kérdés, hozzászólás hiányában lezárom és kérem a tisztelt bizottsági tagokat,  bogy 
szavazzanak most. Megállapítom, hogy a Bizottság határozati javaslatot  9  igen,  0  nem és  0 
tartózkodás mellett elfogadta. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság 

119/2020.  (IX.22.) számal határozata 
(9  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását, a tájékoztató tudomásul vételét. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2020.  szeptember  24-i  ülése 

Hermann  György 
Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben a Jegyzőtő l és a 
Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek és úgy látom, hogy  Santa  Pétemé meg lenne 
kérdés 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen a szót, és bocsánat, hogy húzom az időt, a napirend tárgyalásánal 
elfelejtettem megkérdezni, hogy szeptember 28-án valami ünnepélyes díjkiosztó, ünnepélyes 
tanévnyitó lesz, mert az volt írva, hogy a díjak átadására szeptember 28-án kerül sor. 

Szili- Darók Ildikó 
A  vírusveszély miatt elmaradt a pedagógus napi szakmai kitüntetések átadása. Nagyon szűk 
körben szervezzük meg  50  főben lesz maximálva  catering  nélkül csak a díjátadás lesz 
gyakorlatilag megtartva,  de  azt gondoltuk, hogy idén még mindenképpen át kell adni ezeket a 
szakmai díjakat. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és akkor mivel több kérdés, hozzászólás nincs, megköszönöm a bizottsági 
tagoknak a munkáját és az ülést az  17  óterekor bezárom. Köszönöm mindenkinek a 
részvételt. 

He arm  G  y 
Szo lis, Egész gügyi és 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

, • , 
Czegledy  Adam 

Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

A jggyzőkönyv mellékletei: - 1.sz. melléklet / szavazási/ista Mvoks-ból 
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tsz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:09 
Típusa: Nyílt 
Határozat  99; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat  100; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 

  

Igen 

 

Szabó Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

2 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:32 
Típusa: Nyílt 
Határozat  101; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 9 100.00 100.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

3 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:37 
Típusa: Nyílt 
Határozat  102; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 
Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglécly  Adam 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Säntha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Távol 

 

4 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:47 
Típusa: Nyílt 
Határozat  108; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 8 88.89 88.89 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 1 11.11 11.11 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

0.  sszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Tart. 

 

5 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:50 
Típusa: Nyílt 
Határozat  109; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

lgen 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 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

6 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:51 
Típusa: Nyílt 
Határozat  110; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

7 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:51 
Típusa: Nyílt 
Határozat  111; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péternó 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

8 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:53 
Típusa: Nyílt 
Határozat  112; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 

 

Czegledy  Adam 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

9 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:55 
Típusa: Nyilt 
Határozat  113; 
Egyszerű 

Elfogadva 

  

Eredménye Voks: Szav°4 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 1 11.11 

 

Távol 0 0.00 

 

Összesen 9 100.00 

 

Megjegyzés: 

   

Név 

 

Voks Frakció 
Egry Attila 

 

Nem sz. 

 

Bálint Gergely 

 

Igen 

 

Balogh Lajos 

 

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

 

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

 

Igen 

 

Hermann  György 

 

Igen 

 

Molnar Zoltan 

 

Igen 

 

Sántha Péterné 

 

Igen 

 

Szabo  Géza 

 

Igen 

 

10 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:59 
Típusa: Nyílt 
Határozat  114; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 9 100.00 100.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglädy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyí Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

12 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 16:59 
Tipusa: Nyílt 
Határozat  115; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 9 100.00 100.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

12 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 17:00 
-House:  Nyilt 
Határozat  116; 
Egyszerü 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 9 100.00 100.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

13 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2020  szeptember  22 17:06 
Típusa: Nyílt 
Határozat  119; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 9 100.00 100.00 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 9 100.00 100.00 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 0 

 

0.00 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Balogh Lajos 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egry Attila 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Molnar Zoltan 

  

Igen 

 

Sántha Peterne 

  

Igen 

 

Szabo  Géza 

  

Igen 

 

14 
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