
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült: A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2021.  június 28-án (hétfő) 
15:00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal I. emelet 100-as 
termében megtartott  1.  rendes NYÍLT ülés keretében tárgyalt  11. 1., 11.2., 11.3., 
11.4.  napirendi pontokról 

Levezető elnök:  Hermann  György 

Jelenlévő tagok: 
Czegledy Ádám 
Santa  Péterné 
Bálint Gergely 
Molnar Zoltan 

Távolmaradását bejelentette: Gosztonyi Géza 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darók Ildikó - alpolgármester;  Dr. Magyar Attila  — jogi 
referens; Tiszai Árpád - Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály vezetője; Nováczki Eleonóra — 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Vagyongazdálkodási igazgató; Szalva Judit - 
Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zrt.; Takács  Gabor  - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermek-joléti Központ; Koscsóné Kolkopf Judit - Józsefvárosi Egyes/Jelt Bolcsó'dék 
intézményvezető/e; Pokomyi Viktória —Humánkapesolati Iroda vezetee 

Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket  es  valamennyi 
résztvevőt.  A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság  2021.  évi  1.  rendes ülését megnyitom. Kérem a bizottsági tagokat, hogy 
kapcsolják be a szavazó készülékeiket a létszám megállapítása érdekében. 

A  Szociális, Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság nevében én most szeretnék mindenkit arra 
kérni, hogy egy perces csönddel emlékezzünk elhunyt képviselőtársunkra Balogh Lajos 
Istvánra, Lacira. (I perc néma felállás) 

Hermann  György 
Köszönöm,  A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság tagjainak a száma hivatalosan  9 
Fő, jelen van  5  fő, megállapítom, hogy a Bizottság határozatképes. Távolmaradását bejelentette: 
Gosztonyi Géza.  A  fideszes képviselőtársakról nem tudok, felém nem jeleztek semmit, a 
lényeg, hogy megvagyunk. 

A  jegyzőt helyettesítő aljegyző dr. Vörös Szilvia egy másik ülésen van jelen,  de  a törvényességi 
felügyeletet biztosítja a jogi iroda,  Magyar  Attila. Ennek alapján a mai bizottsági ülés 
jogszerűen le fog tudni zajlani. Először a napirendi javaslatról kérem, hogy szavazzunk 
kézfeltartással. 



A 2021.  június  28-i  bizottsági ülés, kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslat szavazása 
következik, amelyről a Bizottság vita nélkül egyszerű többseggel szavaz. Kérem a megjelent 
bizottsági tagokat, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják a napirendet. Megállapítom, hogy a 
döntés egyhangú  5  igen,  0  nem és  0  tartózkodással a napirendet elfogadtuk. 

Budapest  Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  1/2021.  (VI.  28.)  számú határozata 

(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat a  2021.  évi "Józsefváros Egészségügyéért" szakmai kitüntetés 
adományozására 
Előterjesztő:  Hermann  György bizottsági elnök ZÁRT ÜLÉS 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. szám alatti lakás 
bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: JózseiVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

3. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. szám alatti önkormányzati 
helyiségre kötött használati megállapodás meghosszabbításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: József-Városi Gazdálkodási Központ Zr!. - Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

4. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szerdahelyi utca és a  Budapest 
VII kerület,  Kiraly  utca szám alatti önkormányzati bérlakások, és 
a Királd „._ helyrajzi számú, természetben  3657  Királd,  1 

szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének 
jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ 
vagyongazdálkodási igazgató 

5. Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Tömő  u.  — 
bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi  Gazdálkodási Központ  Zn. 
vagyongazdálkodási igazgató 

- Nováczki Eleonóra 
ZÁRT ÜLÉS 

szám alatti lakás 

Nováczki Eleonóra 
ZÁRT ÜLÉS 



II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

I. Javaslat a Képviselő-testület  cues  bizottságai nem képviselő tagjainak 
visszahívására és megválasztására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

2. Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati rendelet módosítására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

3. Javaslat a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről szóló  50/2012 
(IX.27.) rendelet hatályon kívül helyezésére  es 64  rendelet elfogadására 
Előtecje.sztő. Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

4. 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 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Sántha Péterné 
Egry Attila képviselőtársam egy másik bizottsági ülésen vesz részt, jelezte, hogy nem tud jönni. 

Hermann  György 
igen, most összecsúsznak a bizottsági ülések. 

L Átruházott hatáskörben meghozható döntések 

Napirend  1.1.  pontja: Javaslat a  2021.  évi „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai 
kitüntetés adományozására 
Előtedes•ztő:  Hermann  György bizottsági elnök ZÁRT  IDLES 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  2/2021.  (VI. 213.)sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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Napirend  1.2.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. . szánt 
alatti lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. - Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató ZART  ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  3/2021.  (VI.  28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. " szám alatti 
önkormányzati helyiségre kötött használati megállapodás meghosszabbitásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi  Gazdálkodási Központ Zrt. - Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  4/2021.  (VI.  28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Szerdahelyi utca 
és a  Budapest  VII. kerület,  Kiraly  utca — szám alatti önkormányzati 
bérlakások, és a Királd ‘' - -. helyrajzi számú, természetben  3657  Királd, Béke telep 

szám alatti magántulajdonú ingatlan lakáscsere szerződésének 
jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: József-Városi Gazdálkodási Központ Zrt. - Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  5/2021.  (VI.  28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 



Napirend  1.5.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Tömő  ii. . szám alatti 
lakás bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő.  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  - Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási 
igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  6/2021. (Vi 28.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv lartalmazza 

11.  Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend  11.1.  pontja: Javaslat a Képviselő-testület egyes bizottságai nem képviselő 
tagjainak visszahívására és megválasztására 
Elthenesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
Mielőtt a napirend vitáját megnyitnám, szeretném kiemelni, hogy van benne egy sajtóhiba.  A 
Kulturális Bizottságról szóló előterjesztés szövegében egy helyen Pálovics Emese neve helyett 
Pap Dénes neve van,  de  a határozati javaslatban jól szerepel. Megnyitom a napirend vitáját,  de 
gyanítom, hogy itt nem lesz vita.  A  napirend vitáját lezárom és szavazásra bocsátom az egy 
pontból álló határozati javaslatot, hogy támogassa a Bizottság a Képviselő-tetület felé az 
előterjesztés megtárgyalását. Kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy  5  igen,  0  nem  es 0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadtuk. 

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

7/2021.  (VI.  28.)  számú határozata 
(5  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  2021.  június  30-aj ülése 

Hermann  György 
A  11/2-es napirend következik. 
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Napirend  11.2.  pontja: Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő:  Pike)  András polgármester 

Hermann  György 
Ez írásbeli előterjesztés, amelyet  a  bizottsági tagok pótkézbesítéssel kaptak meg. Itt  van  velünk 
Hörich  Szilvia, akit szeretnénk megkérni,  ha  szeretne hozzászólni, akkor tegye meg  a 
hozzászólását. 

Hörieh Szilvia 
Köszönöm a bemutatást,  ha  megengedik, azzal kezdenem, hogy bemutatnám a Költségvetési és 
Pénzügyi Ügyosztály vezetőjét, Tiszai Árpad kollégámat, mert vele is sokat fognak találkozni. 
A  költségvetési rendeletmódosítás az eredeti költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban 
keletkezett, saját hatáskörű előirányzott módosításokat azóta hozott Képviselő-testületi 
hatáskörben meghozott polgármesteri döntések átvezetéseit, a  2020.  évi maradvány 
elszámoláshoz kapcsolódó módosításokat és az önkormányzati kötvényállományból a 
költségvetésbe még be nem épített kötvényállomány összegének költségvetésbe történő 
beemelését tartalmazza.  A  bevételi-kiadási előirányzatok egymással egyezően  3.547.203.454 Ft 
összegben változna, ami a költségvetési főösszeg 12,6%-os növekedését eredményezi, így a 
költségvetés főösszege  31.686.671.995 Ft  lesz. Én inkább azokról a tételekrő l beszélnék egy 
picit részletesebben, ami a Bizottságnak a hatáskörét érinti. Egyik ilyen például a szociális 
ágazati összevont pótlék beemelése a költségvetésbe  99.404.517 Ft  összegben, ez a  2021. 
január-június hónapokra jutó ágazati bérpótlék, ami a bölcsőde és a szociális intézmény 
dolgozóinak jár. Ez eredeti előirányzatként nem tervezhető, mindig utólag kerül beépítésre a 
költségvetésbe évközi módosítással. Normatív állami támogatások  2020.  évi elszámolásából 
adódóan van egy többletünk  93.212.592 Ft,  ezt beemeljük a költségvetésbe.  50  MFt-ot 
javaslunk a törvényi előírásokon alapuló elvonások, befizetések előirányzatára emelésként. Ez 
a várható évközi normatíva módosítások kapcsán a lemondások fedezetéül szolgálhat és 
43.212.592  Ft-tal az általános tartalékot emelnénk.  A  jóváhagyott  640  MFt-os likviditási 
céltartalékhoz nem javasoljuk most sem a csökkentését, sem a növekedését a bevételeink 
függvényében. Amiről részletesebben szeretnek beszélni, maga az anyag részletesen és 
tételesen tartalmazza az előirányzott változásokat. Látszódnak benne mind a bölcsőde, mind a 
JSZSZGYK mind pedig az egészségügyi intézménynek saját hatáskörű előirányzott 
módosításai, amik az évközi költségvetés végrehajtásához kapcsolódnak, látszódnak a 
maradvány terhére végrehajtott előirányzott módosításai  es 1-2  tételt kiemelnék az általános 
tartalék változásából, ahol azért nagyon sok feladatra kellett fedezetet biztosítanunk. Az egyik a 
népkonyhai étkeztetés feladatellátásának a biztosítása, erre volt a  75/2021.11.25.  számú 
határozat, tehát erre itt a népkonyha  350  adagról  400  adagra történő emeléséhez és a szakácsok 
részére keresetkiegészítést biztosítottunk  3.549.850 Ft  összegben. Biztosításra került az 
egészségügyi intézményben dolgozók, az oltóponton dolgozók részére élelmiszercsomag 
beszerzésére fedezet, az Egészséges Budapestért 11-es program közbeszerzési eljárásának a 
lefolytatásához kellett többletfedezetet biztosítanunk. Mobiltelefonok, FFP maszkok  100  db 
tisztasági csomag beszerzésére biztosítottunk a szociális intézmény költségvetésében fedezetet. 
Tehát sajnálatosan a vírus miatt a köztemetés előirányzatát is meg kellett emelnünk  10  MFt-tal. 
Ez az a köztemetés, amit az önkormányzatok egymás között átszámláznak.  A  segélyek között 
kellett egy előirányzat átcsoportosítást végrehajtanunk, ahol nem kellett többletfedezetet 
biztosítanunk és a hátralékkezelési támogatásra  1.7  MFt-ot kellett rátennünk az időarányos 
teljesülések kapcsán. Én azt gondolom, hogy nagyon röviden ennyit mondtam volna 
összefoglalóan és hogyha van kérdésük megpróbálunk válaszolni, köszönöm szépen. 
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Hermann  György 
Köszönjük szépen ezt a rövidített beszámolót, a testületi ülésen úgyis hosszabban fogjuk ezt 
taglalni. Megkérdezem a jelenlegi bizottsági tagokat, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Hogyha 
nem. akkor szavazzunk arról, hogy a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra az előterjesztést. Kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak most. 
Megállapítom, hogy  5  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot a Bizottság 
el fogadta. 

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

8/2021.  (VI.  28.)  számú határozata 
(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  június  30-aj ülése 

Hermann  György 
A  II.3-as napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.3.  pontja: Javaslat  a  Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működéséről 
szóló  50/2012  (IX.27.) rendelet hatályon kívül helyezésére  es  nj  rendelet elfogadására 
Elötedesztö: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Az előterjesztő Szili-Darók Ildikó alpolgármester és meg is adnám neki a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Hosszú szülés volt mire megalkottuk ezt a rendeletet. Alapvetően azt hiszem decemberre kellett 
volna ennek készen lenni és elnézést mindenkitől, hogy ez ilyen hosszan tartott,  de  alaposan 
átrágtuk és kapcsoltuk közben a szociális szolgáltatás koncepcióhoz, hogy a kettőnek a 
hangulata, hangvétele és a szakmai tartalma közelítsen egymáshoz.  A  lényege az, hogy a 
kerekasztalt egy működő tényleges szakmai fórumnak szánjuk, sokkal inkább belterjesnek, 
mint eddig volt, és mint ahogy szerették volna most is sokan.  A  civilekkel való kapcsolattartás 
majd inkább a HEP-fórumon fog létrejönni. Itt amint látjátok, azok a szervezetek vannak 
meghívva és azok az intézmények tagjai a kerekasztalnak, akikkel különben is együtt 
dolgozunk. Tehát csak olyan területek vannak itt felsorolva, akikkel valamilyen 
közszolgáltatási szerződésben vagyunk, illetve a szociálpolitika részéről olyan kardinális 
önkormányzatok, mint a Roma Önkormányzat. Belevettük azt, hogy az összes többi 
nemzetiségi önkormányzatnak is legyen egy képviselője, illetve az Egyházügyi Tanácsnak is 
legyen benne egy képviselője. Mind a két területet nagyon fontosnak érezzük a szociálpolitikán 
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belül és ahol egy picit talán furcsa számotokra a JSZSZGYK-nak három helyet adunk. Ez azért 
van, mert nem intézményben, hanem feladatban gondolkodunk, ezért a gyermekvédelemnek, az 
idősellátásnak és a szociálpolitika képviseletének adnánk ki egy-egy helyet és azt kérnénk a 
JSZSZGYK vezetőjétől, hogy úgy jelöljön erre, vagy úgy képviseltesse magát majd a 
kerekasztalon a három szakmai alegység, hogy a képviselőknek releváns tudása, véleménye 
legyen az adott területről és igy Gábort csak meghívottként hívjuk meg. Tennészetesen az 
lehet, hogy valamelyik területet ő képviseli, tehát az elvárás nem az, hogy négyen üljetek itt. 
Lehet, hogy csak hárman ültök itt és te valamelyiket képviseled,  de  úgy éreztük, hogy ez nem 
elviszi a szavazatokat és nem az lesz, hogy a JSZSZGYK-nak több szavazata van, hanem 
pontosan a területek képviseletét fogja ellátni. Reméljük, hogyha a rendelet elfogadásra kerül, 
akkor onnantól előkészítjük a munkát. Ez a munka eddig is folyt természetesen,  de  most 
kerekasztal folmáját is veszi, még a JÁSZER az, ami újdonság benne.  A  JÁSZER-re nagyon 
számítunk, mint szakmai tanácsadó testület, igazából nem az,  de  annak is szánjuk.  En 
megkérdezném, hogy a józsefvárosi Napraforgó Óvoda, ez még a neve, nem változtattunk itt 
nevet, mert akkor majd vissza kell módosítanunk a rendeletet, hogyha az óvoda neve változni 
fog. Hiszen itt mi akkor Napraforgó Egyesített Óvodaként van benne, esetleg lehet-e 
megfogalmazni úgy, hogy az óvodák részéről egy fő, hogy ne kelljen mégegyszer módosítani a 
rendeletet.  Ha  bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszolok. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és Bálint Gergelyé a szó és majd utána Sántha Péteméé. 

Bálint Gergely 
Nincs benne a Részvételi Iroda. 

Szili-Darók Ildikó 
Nem szeretnénk, mert más a feladata. 

Hermann  György 
Az egy szakmai fórum. 

Szili-Darók Ildikó 
Igen, az kifejezetten egy szakmai  forum,  a HEP-fórum lesz majd, ahol a Részvételi Irodának 
nagy szerepe lesz főként a koordinálásban. Ez az önkormányzat szociálpolitikájának a 
leképezése. 

Sántha Péterne 
Én egy kicsit aggályosnak tartom azt, hogy egy egyeztető fórumban, ami szociálpolitikai 
kerekasztal helyet kapjon egy másik egyeztető  forum,  mármint a Kábítószerügyi Egyeztető 
Forum,  mert üti ez a kettő egymást. Nem kellene ezt jobban átgondolni, hogy egyeztető 
fórumokat integrálunk más egyeztető fórumokba? Ez az egyik aggályos kérdésem.  A  másik 
kérdésem,  nines  explicit módon megfogalmazva az, hogy melyik elnökhelyettese a SZELB-
nek, mert az elnök szavazati joggal rendelkező tagja és még a helyettes is. Eddig én nem 
értesültem arról, hogy van 1-es számú, meg 2-es számú elnökhelyettes,  de  tudomásul veszem, 
hogyha ezt egyszer s mindenkorra megnevezik, mert ebből a szövegkörnyezetbő l nem derül ki. 



Hermann  György 
Ez egy teljesen jogos észrevétel, az ügyrend megjelenít egy levezetési sorrendet, hogyha az 
elnök nem tudja képviseltetni magát és kérem a jogi irodától, hogy fogalmazzuk meg ezt 
pontosan, hogy akkor ez kit jelöl? Én vagyok az elnök, alelnök a Czeglédi kolléga és Sántha 
Péterné. 

Sántha Péterné 
Igy van és  ha ő nincs itt, akkor. 

Szili-Darók Ildikó 
Nem, nem ezt akartuk. 

Sántha Péterné 
A  Bizottságot levezető elnök is hogyha ő sincs itt, akadályoztatva van mind a  keno,  akkor a 
másik alelnök. 

Hermann  György 
Igen, az a kérdés, hogy itt hogy legyen megnevezve. 

Säntha Péterné 
Meg kell nevezd ügyrendi meghatározás szerint. 

Hermann  György 
Rendben, akkor orvosuljuk ezt a hiányosságot még szerdáig. 

Szili-Darók Ildikó 
A  KEF-re válaszolnék, hogyha lehet. Több ilyen is van benne. Az Egyházügyi Tanács is, 
szintén egy kvázi egyeztető fórum. Ilyen a nemzetiségelmél is egy képviseli az 
önkormányzatokat, aztán van még egy ilyen. Tehát miután ez nem egy egyeztető fórum a 
kerekasztal, hanem egy szakmai konzultációs testület, ezért pont jó, hogyha gyakorlatilag 
összefogja azokat az alegységeket, alhalmazokat, amiknek a véleménye megjelenik a 
szociálpolitikánkban. Én kifejezetten törekedtem rá, hogy ne egyes dolgokat képviseljen, ne 
egyes véleményeket képviseljenek a tagok, hanem egy másik csoportnak a véleményét hozzák, 
mind az egyházakét. Megegyeznek az Egyházi Tanáccsal, hogy mindig egy ember, aki 
összefogja a tanácsot és ő fogja képviselni az egyházak véleményét. Úgyhogy a KEF-nél is, a 
KEF az összes olyan szervezetnek, akik foglalkoznak valamilyen szenvedélybetegséggel, azt 
képviseli és ilyen a JÁSZER is.  A  JÁSZER is egy szervezet gyakorlatilag, akinek a véleményét 
képviselni fogja a JÁSZER elnöke. Ilyen a JGK is, ott is egész szemléletet fog képviselni az az 
illető, aki képviseli a tulajdonosi szemléletet, illetve a szociális lakhatást is. Igyekeztünk úgy 
behozni a tagokat, hogy egy szélesebb kört képviseljenek, egy szélesebb szakmai kört fogjanak 
össze és ez gyakorlatilag a szociálpolitika alkotásának legyen a műhelye. 

Hermann  György 
Köszönjük a választ. Sántha Péternét megkérdezem, hogy a választ elfogadja? 

Sántha Péterné 
Elfogadom a választ igen. 
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Hermann  György 
Rendben, köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok, ez esetben akkor szavazzunk arról, 
hogy a Bizottság... 

Szili-Darók Ildikó 
Tedd fel azt, hogy az óvodánál elfogadjuk-e, hogy úgy fogalmazza meg a jog, hogy ne kelljen 
változtatni az óvoda névváltozásánál.  A  másik, az alelnököknél egy pontosítást szeretnék kérni, 
hogy melyik alelnök. 

Hermann  György 
Akkor elmondom mégegyszer, amit alpolgármester asszony mondott, hogy az elhangzott 
észrevételekkel együtt javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek megtárgyalásra az 
előterjesztést. Az elhangzott észrevételek pedig azok, hogy a Józsefvárosi Napraforgó 
Egyesített Óvoda a névváltoztatása miatt ne kelljen módosítani később a rendeletet, tehát olyan 
megfogalmazással kerüljön bele az óvoda. Illetve a másik, Sántha Pétemé észrevétele, hogy 
pontositva legyen az, hogy a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság mely alelnöke 
tagja a fórumnak. Ezekkel az észrevételekkel kiegészítve kérem a tisztelt bizottsági tagokat, 
hogy szavazzunk az előterjesztés napirendre vételéről. Kérem tegye fel a kezét, aki 
megszavazza. Megállapítom, hogy  5  igen,  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadtuk. 

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

9/2021.  (VI.  28.)  számú határozata 
(5  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  2021.  június 30-ai ülése 

Napirend  11.4.  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 

Elöterjesztd:  Pik()  András polgármester 

Hermann  György 
Itt nem szokott lenni hozzászólás és most sincs, úgyhogy akkor kérem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Megállapítom,  bogy 5  igen,  0  nem és  0 
tartózkodás mellett ezt a határozati javaslatot is elfogadta a Bizottság. 
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man örgy 
SzQEiális, Eg zségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

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

10/2021.  (VI.  28.)  számú határozata 
(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  június  30-aj ülése 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

Hermann  György 
Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a Jegyzőtől, illetve a 
Jegyzőt helyettesítő törvényességi felügyeletet biztosító szereplőktől, illetve a Bizottság 
elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Megkérdezem, hogy van-e kérdés? Amennyiben nincs, 
akkor megköszönöm a bizottsági tagoknak a munkáját  es  az ülést  15:52-kor lezárom. 

K.m.f. 

Czeglédy  Adam 
Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

(\)1(..-(Lt.  
á  i  Sandorn 

árOsi 
4
,„ 

er" - 

Jegyzői Kabinet Szerv zési lro. 'intéje 

!--1 4 A., 

1  .sz. melléklet: Feljegyzés 

J OE-OE-C2i7_14 oi 
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BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET 

JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

JEGYZŐI KABINET 
SZERVEZÉSI IRODA 

1.  számú melléklet 

FELJEGYZÉS 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2021.  június  28-i  ülésének helyszínén, a 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal  1.  emelet 100-as termében az MVoks rendszer nem  all 
rendelkezésre, ezért MVoksból kinyert szavazási listát nem tudunk csatolni. 

A  képviselők kézfeltartással szavaztak. 

Budapest, 2021.  július  9. 

elnu 

Czira  Eva 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda veze 

 

Páli Sándomé 
Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda 

ügyintézője 

1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.  V  459-2100 
www..jozsefvaros.hu 
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