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JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült:  A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
2021. »Bus  20-án (kedd) 

16"  órakor 
a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  2.  rendes üléséről 

Levezető elnök: Czeglédy Ádám - elnök 

Jelenlevő tagok: 
Hermann  György 
Sántha Pétemé 
Pöhle Dóra 
Pacsika Marton 
Égner Enikő 
Pálovics Emese 

Távolmaradását bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darók Ildikó — alpolgármester; Dr. Erőss  Gabor  — 
alpolgármester; Dr. Vörös Szilvia — aljegyző;  Vass Andrea  — településképi ügyintéző; 
Pokomyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda vezetője; Csöke  Zita  — igazgatósági tag, JKN 
Zrt.; Aissou Erzsébet — intézményvezető;  Frank  Sándor; dr.  Simon  Lajos 

Czeglédy Ádám 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. Külön köszönteném két új tagunkból Pálovics Emesét, akinek kívánok jó munkát 
itt a Bizottságban és köszönöm, hogy eljött. Ezennel megnyitom  Budapest  Józsefváros 
Önkormányzat Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport-  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
2.  rendes ülését. 
A  Bizottság tagjainak száma  9  fő, jelen van ebből  6  fő,  3  fő hiányzik. Dr. Ferencz Orsolya 
jelezte, hogy nem tud itt lenni, Stettner Istvánról pedig nem tudunk, illetve telefonon most 
jelezte, hogy ő sem tud itt lenni,  de  egyébként ezt előre nem jelezte. Pacsika Marton urat hadd 
kérjem meg, hogy kapcsolja be a jelenlét gombot, azaz és akkor már heten vagyunk jelen, 
köszönöm. 
A  meghívóban meghirdetett  15  órás helyett most  16  órakor kezdődik az ülés, köszönöm, hogy 
ezt mindenki időben akceptálta. 

A 2021.  július 20-ai bizottsági ülés meghívóban kiküldött napirendi javaslat szavazása 
következik, a Bizottság vita nélkül egyszerű többséggel határoz a napirendi pontokról. Kérem 
a napirendi javaslatról szavazzanak most.  7  igen  0  nem és  0  tartózkodással elfogadtuk. 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

9/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság úgy dönt, 
hogy elfogadja az alábbi napirendet. 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat civil szervezetek részére kiírandó kedvezményes helyiségbérleti pályázat 
bírálati szempontjainak meghatározására 
Előterjesztő: Czeglédy Ádám bizottsági elnök 

2. Javaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak 
elfogadására 
Előterjesztő: Czeglédy Ádám bizottsági elnök 

3. Javaslat a  2021.  évi civil és kulturális, egyház, sport és nemzetiségi pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Czeglécly Ádám bizottsági elnök 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Beszámoló a  9/2020. (I.30.)  számú döntéssel elfogadott Józsefvárosi Klímavédelmi 
Intézkedési Terv végrehajtásáról is döntés az Intézkedési Terv végrehajtásához 
szükséges költségvetési intézkedésekről 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Erőss Gábor alpolgármester 

2. Javaslat a  34630/2  hrsz-ú közterület Szeles  Erika  térként történő átnevezésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

3. Javaslat a  2021.  évi alapítványi pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darők Ildikó alpolgármester 

4. Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda (Józsefvárosi Óvodák) új Szervezeti és 
Működési Szabályzatával, valamint új Pedagógiai Programjával történő 
egyetértéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Eröss Gábor alpolgármester 

5. Javaslat a  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 
meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadására 
Előterjesztő:  ‚Jr.  Eröss Gábor alpolgármester 
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6. Javaslat Józsefvárosi Múzeum működésével kapcsolatos koncepció elfogadására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Erőss Gábor alpolgármester,  Hermann 
György képviselő 

7. Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat részvétele a 
Budapesti Ő szi Fesztivál programjában 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

8. 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 

Czeglédy Ádám 
Érkezett közben egy ügyrendi, megadom a szót Sántha Peternének. 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, csak azt szeretném jelezni, hogy nem tudunk, egyikünk se 
Végig itt maradni, gondolom, hogy egy óra hosszásnál több lesz,  de  nekünk 40-kor el kell 
hagynunk a tennet. 

Czeglédy Ádám 
Igen bocsánat, erről kaptam jelzést, úgyhogy ez szerintem teljesen rendben van. Igyekszünk 
azért haladni szerintem, ahogy tudunk,  de  nyilvánvalóan, hogyha menni kell, akkor menni 
kell. Rátérnénk az első napirendi pontra. 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat civil szervezetek részére kiírandó kedvezményes helyiségbérleti pályázat 
bírálati szempontjainak meghatározására 
Előterjesztő: Czeglédy Ádám bizottsági elnök 

Czeglédy Ádám 
A  kiküldött előterjesztést csak én terjesztem elő, tévesen volt feltüntetve a meghívóban. 
Nekem hozzáfűznivalóm nincsen, a napirendi pont vitáját megnyitom.  Santa  Petemének meg 
is adom a szót. 

Sántha Péterné 
Nem látom az előterjesztésben, hogy földszinti vagy emeleti  a 15  nm-es  helyiség? 

Czeglédy Ádám 
Hermann  Györgynek megadom  a  szót. 

Hermann  György 
Horváthné a  2.  számú házban lévő földszinti utcafronti helyiségről van szó, ezt én most azért 
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tudom nyilván, mert ez az én körzetem,  ha  jól emlékszem, akkor ez valami kozmetika vagy 
valami ilyesmi volt. Fodrász, igen. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen, akkor további hozzászólások, ahogy látom nincsenek, a napirend vitáját 
ezennel lezárom és szavazásra bocsátom a Civil szervezetek részére kiírandó kedvezményes 
helyiségbérleti pályázat bírálati szempontjainak meghozataláról szóló  1  pontból álló 
határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség kell és akkor kérem szavazzunk most!  7 
igen  0  nem és  0  tartózkodással elfogadtuk, köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

10/2021.  (VIL20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

1. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a  Budapest  VIII. kerület, Horváth Mihály tér  2.  szám alatti  35550/0/A/19  hrsz.-ú nem lakás 
céljára szolgáló  88,55 m2  alapterületű helyiség vonatkozásában kiírásra kerülő helyiségbérleti 
pályázat bírálati szempontjainak meghatározását az alábbiak szerint: 

Megajánlott bérleti díj összege:  50% 
Annak kifejtése, hogy a szervezet milyen módon segíti Józsefváros lakosságát:  50% 

Felelős: polgármester 

Czeglédy Ádám 
Akkor most rátérünk a  2.  napirendi pont tárgyalására. 

2. Javaslat szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos beszámolóinak 
elfogadására 
Előterjesztő: Czeglédy Ádám bizottsági elnök 

Czeglédy Ádám 
A  kiküldött meghívóban szintén rosszul szerepelt, az előterjesztő én vagyok. Az 
előterjesztéshez szóbeli hozzáfűznivalóm nincs, a napirend vitáját megnyitom és Szili-Darók 
Ildikó alpolgármester asszonynak meg is adom a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm a szót Elnök  fir  és köszönteném ezen tisztségében, mert az első elnöki 
székfoglalóját tartja éppen. Ehhez a napirendi ponthoz szeretném mondani, hogy sajnos ismét 
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ez az év elvitt minket mind a covid, mind pedig minden más nehézség. Tavaly azt terveztük, 
hogy az összes olyan szervezetet végiglátogatjuk, akinek kedvezményes helyiséget adunk. Ezt 
el is kezdtük, jártunk a Moravcsik Alapítványnál, jártunk a Szigony-Utitársnál,  de  az összeset 
sajnos nem sikerült végiglátogatnunk, ezt idén sem tudtuk megtenni, illetve azt szerettük 
volna tavaly elérni, hogy a beszámolókat egységesített formában adják be a szervezetek, mert 
mint láthatták van, aki kézzel írja a beszámolóját és  10  mondat, van aki egy kisebb 
diplomamunkát  ad  be, mint beszámolót. Tehát nagyon más fajták, más súlyúak ezek a 
beszámolók és ezt szeretnénk a kettő között valahol egy átlagot belőni, amiben valóban meg 
tudjuk a szervezet működését  es  Önöket sem frusztrálja, hogy milyen beszámolót készítsenek 
illetve azért viszont bizonyos szakmai követelményeket támasszunk azon szervezetek elé, 
akik kedvezményesen kapnak helyiségbérleti díjkedvezményt. Egy kicsit most 
belekeveredtem elnézést, tehát most az a javaslatunk, hogy fogadjuk el az összes szervezetnek 
a beszámolóját azzal a megkötéssel, hogy a szervezetek tudják azt, hogy a jövő évben egy-egy 
valamilyen űrlapot kell majd kitölteniük, valamilyen formanyomtatvány lesz, elektronikus 
úton, időben kiküldve számukra, amin kérjük majd a beszámolókat, köszönöm. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen, minthogy további kérdést nem látok, a napirend vitáját lezárom és 
szavazásra bocsátom a szervezetek kedvezményes helyiségbérlettel kapcsolatos 
beszámolóinak elfogadásáról szóló  24  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához 
egyszerű többség szükséges és a szavazást indítjuk most, kérem, szavazzanak.  7  igen  0  nem és 
0  tartózkodással elfogadtuk. köszönöm szépen! 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

11/2021.  (VII.20.) számlí határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

I. elfogadja a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete (székhely:  1084 Budapest,  Déri 
Miksa  u. 18. I/1.;  adószáma:  18175471-1-42;  képviseletében eljár:  Joachim  Györgyne)  2020. 
évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

2. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete (székhely: 
1084 Budapest,  Déri Miksa  u. 18. Ill.;  adószáma:  18175471-1-42;  képviseletében eljár: 
Joachim  Györgyne) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  22. (35459/0/A/3 
hrsz.) szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

3. elfogadja a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 Budapest, 
Népszínház  u. 27.;  adószáma:  18068337-1-42;  képviseletében eljár: Farkas István)  2020. 
évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

4. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
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költség díjával megegyező összegen a Reményi Ede Cigányzenész Szövetség (székhely:  1081 
Budapest,  Népszínház  u. 27.;  adószáma:  18068337-1-42;  képviseletében eljár: Farkas István) 
szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Szilágyi  u. 1/B. (34688/0/A/1  hrsz.) szám alatti 
helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

5. elfogadja az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely:  1029 Budapest, 
Csongor  u. 39.;  adószáma:  18083024-2-41;  képviseletében eljár: Bartha Katalin)  2020.  évről 
szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

6. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen az  Art's Harmony  Szabad Művészeti Társaság (székhely: 
1029 Budapest,  Csongor  u. 39.;  adószáma:  18083024-2-41;  képviseletében eljár: Bartha 
Katalin) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Rökk Szilárd  u. 11. (36677/0/A/29  hrsz.) 
szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

7. elfogadja az Új Világ Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós Korvin Lajos  u. 4. 
VIII/72.; adószáma:  18701146-1-41;  képviseletében eljár: Papinot Ildikó és  Staub  Zoltán) 
2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

8. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen az Új Világ Egyesület (székhely:  1039 Budapest,  Hollós 
Korvin Lajos  u. 4.  VIII/72.; adószáma:  18701146-1-41;  képviseletében eljár: Papinot Ildikó és 
Staub Zoltan)  szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Lujza  u. 5. (35357/0/A/4  hrsz.) szám 
alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek. 

9. elfogadja a Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 Budapest,  Kőfaragó  u. 
10.pinceszint/1.; adószáma:  18772786-1-42;  képviseletében eljár: Szántó Tamás)  2020  évről 
szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

10. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Fiatal Üvegművészek Egyesülete (székhely:  1085 
Budapest,  Kőfaragó  u. 10.  pinceszint/1.; adószáma:  18772786-1-42;  képviseletében eljár: 
Szántó Tamás) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 65. (36128/3/A/57  hrsz.) 
szám alatti helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

11. elfogadja a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely:  1039 Budapest, 
Királyok útja  38.;  adószáma:  18292404-1-41;  képviseletében eljár: Kovács József)  2020. 
évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

12. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyesület (székhely: 
1039 Budapest,  Királyok útja  38.;  adószáma:  18292404-1-41;  képviseletében eljár: Kovács 
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József) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 3. (36793/0/A/17  hrsz.) szám alatti 
helyiség vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

13. elfogadja a  Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség (székhely:  1085 
Budapest,  Salétrom  u. 5.;  adószáma:  19818056-1-42;  képviseletében eljár: Bacskai Bálint 
Aladár)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

14. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a  Budapest  Józsefvárosi Református Egyházközség 
(székhely:  1085 Budapest,  Salétrom  u. 5.;  adószáma:  19818056-1-42;  képviseletében eljár: 
Bacskai Bálint Aladár) szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület,  Prater u. 30-32. 
(35696/0/A/54  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. kerület, Kis Fuvaros  u. 11. (35100/0/A/3 
hrsz.) szám alatti helyiségek vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti 
szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

15. elfogadja a Szigony-Útitárs a  Komplex  Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú 
Nonprofit Kft. (székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 44.  fszt/5.; adószáma:  14610561-1-42; 
képviseletében eljár: Gordos  Erika  Julianna)  2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021. 
évi szakmai tervét. 

16. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális 
Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely:  1083 Budapest,  Práter  u. 44.  fszt/5.; 
adószáma:  14610561-1-42;  képviseletében eljár: Gordos  Erika  Julianna) szervezet részére a 
Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 112. (35491/0/A/38  hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

17. elfogadja a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely:  1086 Budapest,  Teleki László 
tér  24. 1/10.;  adószáma:  18515592-1-42) 2020.  évről szóló szakmai beszámolóját és  2021.  évi 
szakmai tervét. 

18. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Társak a Teleki Térért Egyesület (székhely:  1086 
Budapest,  Teleki László tér  24. 1/10.;  adószáma:  18515592-1-42)  szervezet részére a 
Budapest  VIII. kerület, Teleki László tér  16. (34734/0/A/24  hrsz.), a  Budapest  VIII. kerület, 
Teleki László tér  22. (34739/0/A/32  hrsz.), valamint a  Budapest  VIII. kerület, Teleki  Laszlo 
tér  23. (34740/0/A/25  hrsz.) szám alatti helyiségek vonatkozásában, amennyiben a szervezet 
eleget tett a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeinek. 

19. elfogadja a Moravcsik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest,  Balassa  u. 6.;  adószáma: 
19669072-2-42;  képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos  Laszlo) 2020.  évről szóló szakmai 
beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

20. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
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költség díjával megegyező összegen a Moravcsik Alapítvány (székhely:  1083 Budapest, 
Balassa  u. 6.;  adószáma:  19669072-2-42;  képviseletében eljár: dr.  Simon  Lajos László) 
szervezet részére a  Budapest  VIII. kerület, Üllői út  60-62. (36308/0/A/2  hrsz.), valamint a 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  19. (35456/0/A/31  hrsz.) és  (35456/0/A/36),  illetve a 
Budapest  VIII. kerület, Kálvária tér  16.  fszt/3.  (35435/0/A/32  hrsz.) szám alatti helyiségek 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

21. elfogadja a  Magyar  Goju-Kai Szövetség (székhely:  1089 Budapest,  Orczy út  41. 2/26.; 
adószáma:  19023133-1-42;  képviseletében eljár: Rebicek  Gerd) 2020.  évről szóló szakmai 
beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

22. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a  Magyar  Goju-Kai Szövetség (székhely:  1089 Budapest, 
Orczy út  41. 2/26.;  adószáma:  19023133-1-42;  képviseletében eljár: Rebicek  Gerd)  szervezet 
részére a  Budapest  VIII. kerület, Pál  u. 6. (36788/0/A/2  hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

23. elfogadja a Józan Babák Egyesület (székhely:  1043 Budapest,  Erzsébet  u. 20.; 
adószáma:  18709900-1-41;  képviseletében eljár: Mándi  Bettina) 2020.  évről szóló szakmai 
beszámolóját és  2021.  évi szakmai tervét. 

24. javasolja a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottságnak 
a kedvezményes bérleti díj meghatározását a társasház által jóváhagyott  2021.  évi közös 
költség díjával megegyező összegen a Józan Babák Egyesület (székhely:  1043 Budapest, 
Erzsébet  u. 20.;  adószáma:  18709900-1-41;  képviseletében eljár: Mándi  Bettina)  szervezet 
részére a  Budapest  VIII. kerület, Baross  u. 126. (35403/0/A/38  hrsz.) szám alatti helyiség 
vonatkozásában, amennyiben a szervezet eleget tett a bérleti szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. 

Felelős: polgármester 

Czeglédy Ádám 
Most  áttérünk a  3.  napirendi pont tárgyalására. 

3. Javaslat a  2021.  évi civil és kulturális, egyház, sport és nemzetiségi pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester; Czeglédy Ádám bizottsági elnök 

Czeglédy Ádám 
A  napirend vitáját megnyitom és Szili-Darók Ildikónak megadom a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm a szót Elnök úr, sajnos idén fele annyi pénz állt rendelkezésünkre a szervezetek 
támogatására. Nagyon fájdalmas volt meghozni ezeket a döntéseket. Már a kiírásnál is nagyon 
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rosszul éreztük magunkat, mert  300.000  forintok, meg  400.000  forintok kiírása, azt úgy 
éreztük, hogy hát segítség, segítség a szervezetek számára,  de  nem ezt szeretnénk igazából 
nyújtani. Arra idén is büszkék vagyunk, hogy független szakmai bírálók bírálták a 
pályázatokat. Minden pályázatot két független bíráló bírált és ezek a pontszámok, amelyeket 
ők adtak a pályázatokra, szakmai pontszámok lettek és ezen szakmai pontszámokat látja itt a 
tisztelt Bizottság az előterjesztésben. 
Látszik, hogy idén sajnos nem volt olyan emelkedett a pályázatírói kedv, valószínűleg a 
civileket is sújtotta az elmúlt időszak, ezért aránylag kevés pályázat érkezett. Így is persze 
sokkal több volt az igényelt támogatási összeg, mint ami rendelkezésünkre állt. Négy részből 
áll a pályázati kiírás. Kezdeném ott ahol minden kérést  k  itudtunk elégíteni, ezek az egyházi 
pályázatok. Az egyházaknál a maximális összeg  300.000  forint volt. Az összes egyházi 
szervezet, aki beadta a kérését megkaphatta az igényelt támogatás összegét, úgy hogy nem 
merítette ki ezt a keretet, ami számukra részünkről rendelkezésre állt. Az itt fennmaradt 
összeget átcsoportosítottuk a civil szervezetekhez, így ott lejjebb tudtunk menni a listába és 
több szervezetnek tudtunk adni támogatást.  A  sporttámogatásoknál négy pályázat érkezett be, 
abból egyet nem támogattak a független bírálók és ez van Önök előtt.  A  nemzetiségi 
önkormányzatoknál szintén majdnem mindenki megkaphatta azt az összeget, amit igényelt. 
Egyedül a bolgár önkormányzatnál egy kicsit lejjebb vettük  20.000  forinttal mindössze, illetve 
elnézést a lengyel önkormányzatnál  100.000  Ft-tal ajánlották Önöknek lejjebb venni a 
támogatás összegét a független bírálók. Itt bizonyos költségeket úgy láttak, hogy nem ebből a 
pályázatból kéne fedezni, illetve a pályázat színvonalát is nagymértékben értékelték.  A 
civileknél is látják, hogy a maximális összeget a  300.000  forintot egyik szervezet sem kapta 
meg.  A  legtöbb pontot kapó szervezet is  280.000  forintra van javasolva,  de  igyekeztek a 
bírálók a legszakmaibb bírálatokat megtenni, illetve ahol kicsit lejjebb vettük javaslatként az 
összegeket, az azért volt, akik kapnak kedvezményes helyiséget ott ezt beszámoltuk a 
támogatásba és ott egy picit többet csíptünk le a javasolt összegből. Így jött ki a támogatandó 
összegek listája és ehhez kérem a tisztelt támogatásukat. 

Czeglédy Ádám 
Köszönjük szépen, a napirend vitáját most nyitom meg és  Santa  Pétemének meg is adom a 
szót. 

Santa  Péterné 
Köszönöm a szót, úgy látom, hogy nagyon sok, nem a kerületben működő civil szervezet 
pályázott, tehát nem ide van bejegyezve, például a Budapesti Honismereti Társaság. Én 
elhiszem, hogy ők egy publikációt adnak ki Józsefvárosból, ismerem egyébként a 
munkásságukat, ismerem a füzeteiket, nagyon jók.  De  bízunk abban, hogy ez valóban meg is 
valósul, aztán a Hogy Vagy Egyesület,  1028  Táncsics  Mihaly  utca, tehát II. kerületben van. 
Remélem, hogy nagyon jó mesefoglalkozásokat csinálnak majd a józsefvárosi óvodákban. 
Egy árnyalatnyit nem értek egyet azzal, hogy a Róza  Parks  Alapítvány, amely tudjuk, hogy 
kihez kötődik, nem is tudtam, hogy a Karácsony Sándor, van benne olyan olyan betű hogy S, 
meg olyan, hogy  0,  meg olyan hogy S, 

SOS 

Santa  Péterné 
Így van, ezt bővíthetjük még egy  0  betűvel, meg még egy másik betűvel is.  De  tegyünk bele 
egy  R  betűt is jó? Azt viszont kicsit szomorúan láttam, hogy az egyházaknak nem volt most 
nagy kedve pályázni ahhoz képest, hogy hányan tagjai az Egyházügyi Bizottságnak és akkor 
visszatérve az alapítványokra. Nem ide vágó kérdés, a főépítész urat kell majd 
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megkérdeznem,  a  Jézus Társasága Alapítványnak miért nem jó  a  Lőrinc  Papp  tér, miért akarja 
Szent József térre átkeresztelni?  Van  egy Szent József templomunk, majd megpróbálok ott 
valakivel beszélni. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen és akkor Szili-Darók Ildikó alpolgármester asszonynak adnám meg a szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Mivel Alapítvány, megmondom őszintén, hogy azt szerettük volna, hogy áttesszük az egyházi 
szervezetekhez és akkor ott bőven kap,  de  aztán utána az osztály szólt, hogy olvassuk el a 
pályázatot és akkor láttuk, hogyha azt kérték volna, hogy szeretnének egy hangulatos 
rendezvényt szervezni, akkor már ott lenne  300.000  forinttal a döntendő összegnél.  De ők 
kifejezetten azt írták le, hogy igazából Loyolai Szent Ignácról szeretnék elnevezni ezt a teret, 
de  hogy ez akkora Szent volt, hogy ez a kicsi tér méltatlan hozzá, ezért Szent Józsefről 
szeretnék elnevezni ezt a teret. Ezt én aztán abszolút nem értettem, olyan indokuk volt, hogy 
az apák számára szeretnének ezzel egy példát állítani, hogy amíg az apák átveszik az 
anyukáktól a a szerepeket a gyerekek nevelésében, addig az anyukák el tudnak menni, 
önmagukkal tudnak foglalkozni és föl tudnak készülni új kisbaba fogadására. Ezt 
megjegyeztem és mondtam elmegyek fodrászhoz rögtön, tehát azt gondolom, hogy egy olyan 
színvonalú pályázat érkezett be, amit én nem hiszem el, hogy jezsuiták írtak. Nem tudom mi 
történt. Tényleg nem tudom mi történt vele, megpróbáltuk egyház vonalon ezt helyre tenni, 
hogy nem, semmi, tehát tényleg szerettük volna őket támogatni,  de  ami oda le volt írva az 
nem volt támogatható. ... én nem politizálok, nem tudom ki kihez kötődik mint tudják és a 
honismeretinél pedig azt tudom mondani, hogy nagyon sok szervezet van, aki nem ide van 
bejelentve,  de  itt fejti ki a tevékenységét, mint a Vöröskereszt és ugye a központja az Arany 
Janos  utcában van,  de  itt fejti ki a tevékenységét, a helyi szervezetére kérte az összeget. Az 
összes olyan, aki nem VIII. kerületi bejelentett székhelyű, a programokat itt kell 
megcsinálnia, itteni lakosság számára kell megcsinálnia. Ezt a kiírásban is kértük, hogy 
igazolják, hogy józsefvárosi emberek vesznek részt a programokon, lakcímkártyával, 
névsorral, bármivel,  de  igazolniuk kell. Tehát olyan a szervezet nem kap támogatást, aki azt 
mondta, hogy valahová, valahol majd találkozom  8.  kerületi emberekkel. Nem, itt fejtik ki a 
munkájukat, köszönöm szépen. 

Czeglédy Ádám 
További hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom és szavazásra bocsátom a 
2021.  évi civil és kulturális egyház sport- és nemzetiségi pályázatok elbírálásáról szóló  5 
pontból  alto  határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem 
szavazzunk most!  7  igen  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta a Bizottság, köszönjük szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

12/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 
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1. javasolja a polgármesternek, hogy a  2021.  évi civil és kulturális pályázat keretében az 
alábbi szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel 
támogassa, amennyiben a Képviselő-testület biztosítja a szükséges fedezetet: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

1. 

Budapesti 
Honismereti Társaság 
1043 Budapest, 
Berda József  u. 48. 

Városunk  c.  helytörténeti magazin  2021/4.  száma 
nyomtatott és internetes változatában: Kiemelt 
terjedelemben betekintést  ad  a VIII. kerület 
történeti múltjába, bemutatja az Önkormányzat 
intézményei és a kerületben működő civil 
szervezetek helytörténeti tevékenységeit. 

100.000,-

 

(működés) 

2. 

Magyar  Vöröskereszt 
Budapest  Fővárosi 
Szervezet 
1051 Budapest,  Arany 
János  u.31. 

A 2021  szeptembertől  2021  decemberéig tartő 
időszakban önkénteseink és munkatársaink 
bevonásával szervezik meg Elsősegélyműhely 
foglalkozásaikat a nyolcadik kerületi általános 
iskolákban, valamint Plüssök Hősei 
foglalkozásaikat a kerületi óvodákban, öt-öt 
alkalommal. 

250.000,-

 

(működés) 

4. 

Mozgással az 
egészséges jövőért 
Egyesület 
1085 Budapest, 
Horánszky  u. 8. 

VIII. kerületi hátrányos helyzetű családból érkező 
10-20  év közötti gyermekek, fiatalok részére nyári 
szabadidős sportprogramok szervezése. ( ü kö d és 

200.000,-

 

m)  

5. 

Tisztviselőtelepi 
Önkormányzati 
Egyesület 
1089 Budapest, 
Bláthy Ottó  u. 15. 

Helyiség felújítása.  A  felújítás ahhoz szükséges, 
hogy a terem ismét kulturált állapotba kerüljön.  A 
választott megoldástól azt várják, hogy a fal 
nedvesedési problémát hosszú időre, legalább  15-20 
évre megszünteti. 

0,-

 

6. 
Bogy  Vagy Egyesület 
1028 Budapest, 
Táncsics Mihály  u. 6. 

Fejlesztő MESEcsoportok szervezése Napraforgó 
Egyesített Óvoda két tagóvodájával 
együttműködve. m ödés 

270.000,-

 

( űk) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

7. 

Járókelő Közhasznú 
Egyesület 
1052 Budapest, 
Semmelweis  u. 9. 3/8a. 

A  támogatás segítségével biztosítják a Járókelő.hu 
bejelentő felületének  2021.  évi működtetését, 
melynek köszönhetően a VIII. kerületi lakosok a 
városrész bármely pontján bejelenthetik az általuk 
észlelt közterületi problémát. 

200.000,- 
(működés) 

8. 

Magyar  Ellenállók és 
Antifasiszták 
Szövetsége 
1081 Budapest 
Népszínház  u.27. 1/6. 

Koszorúzás szervezése, évkönyv kiadása, 
megemlékezés szervezése. 

240.000,-

 

(működés) 

9 

Art's Harmony 
Szabad Művészeti 
Társaság 
1029 Budapest, 
Csongor  u. 39. 

2  bemutató foglalkozást szervezése, amelyeket az 
Art's Harmony  Studióban tartanak, a Rökk Szilárd 
u-ban. 

180.000,-

 

(működés) 

10 

Nagycsaládosok 
Józsefvárosi 
Egyesülete 
1084 Budapest, 
Déri Miksa  u. 18. 1/1. 

Nagycsaládosok Napja kézműves foglalkozással, 
adomány osztása.  Ha  ez jól ikerül, hagyománnyá 
válna. Az Egyesület megalakulásának  20. 
évfordulójára ünnepség szervezése. 

150.000,- 
(működés) 

11 

' 

Pázmány Péter 
Ifjúsági Egyesület 
1082 Budapest, 
Harminckettesek tere 
6/a. 

Nyári tábor szervezése Galgamácsán, nomád 
állótábor, formájában. 

260.000,-

 

(működés) 

12 

' 

Lépjünk, hogy 
léphessenek! 
Közhasznú Egyesület 
2094  Nagykovácsi, 
Templomkert  u. 6. 

Erőforrás csoport fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő szülők részére Józsefvárosban.  A  tervezett 

260.000,-

 

(működés) 

erőforrás csoport hozzásegíti az anyákat ahhoz, 
hogy tudatosítsák magukban azokat a 
kompetenciáikat (pl. gyors helyzetfelismerés, 
analitikus gondolkodás, lcreatívitás, jó 
emberismeret, együttműködési készség stb.), 
amelyekre gyermekük ápolása, gondozása során 
szert tettek. 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

13 
. 

Józan Babák 
Egyesület 
1043 Budapest, 
Erzsébet  u. 20. 

Dinamikus szenzoros integrációs terápia 
alkalmazása az egyesület józsefvárosi (kerületben 
lakó, vagy életvitelszerűen tartózkodó) ügyfelei 
számára. Helyszín:  1085 Budapest,  Baross utca  28., 
fszt.  2. 

200.000,- 
(működés) 

14 

• 

Civilek a 
Palotanegyedért 
Egyesület 
1088 Budapest, 
Lőrinc pap tér  3. 

Palotanegyedi esték - Lakossági fórum szervezése. 200.000,-

 

(működés) 

15 
. 

Belvárosi Vívó 
Sportegyesület 
11 1  I  Budapest, 
Budafoki út  14. 

Nyílt napok szervezésével kapcsolatos költségek  2 
alkalommal. 

200.000,-

 

(működés) 

16 
Rocky Monday 
Egyesület 
4765  Komlódtótfalu, 
Kisfaludy  u. 3. 

Rockabilly suli szervezése. Fiatalok megszólítása a 
könnyűzene segítségével,  10-18  éves korosztály 
részére. Rávezetés a valódi hangszeres zene 
értékének felismerésére, a hangszeres tudás 
örömének megélésére. Együtt működve 
józsefvárosi általános és középiskolákkal. 

0,-

 

17 
Tehetséges Ifjúság 
Műhelye Egyesület 
1089 Budapest, 
Orczy út  11-15. 4/26. 

Két napos önismereti és motivációs tréningünkkel 
szervezése Józsefvárosban élő fiatalok részére. 0,-

 

18 Új Világ Egyesület 
1039 Budapest, 
Hollós  K.  L.  u. 4. 

Az Új Világ Egyesület  2  hónapos projektjében,  9 
héten keresztül Vitakör alkalmakon fejlesztik a 
fiatalok érvelési képességüket, vitakultúrájukat.  A 
projektben hátrányos helyzetű roma és nem roma 
fiatal vesz részt, ezáltal megvalósul az egyesület 
alapcélkitűzései közé tartozó elem, az elfogadás és 
az integráció. 

0,- 
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2. javasolja a polgáiniesternek, hogy a  2021.  évi egyházi pályázat keretében az alábbi 
szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

1. 

Budapest-

 

Tisztviselőtelepi 
Magyarok 
Nagyasszonya 
Plébánia 
1089 Budapest, 
Bláthy Ottó utca  22. 

Kirándulások szervezése Oroszlányban a 
bányamúzeum felkeresése, és Majkra a kolostor 
felkeresése céljából. 

300.000,-

 

(működés) 

2. 

Budapesti Zsidó 
Hitközség 
1075 Budapest, 
Sip u.12. 

Vallási ünnepek szervezése, a speciális kóser 
étkezés biztosításához, az alkalmakhoz kapcsolódó 
kiadványokhoz, illetve Hanuka alkalmából a 
közösség gyermekei számara ajándékok 
beszerzésére, valamint Idősek Klubja vidéki 
nyaralás költségeire kérik a támogatást. 

300.000,- 
(működés) 

3. 

Budapest-Józsefvárosi 
Evangélikus 
Egyházközség 
1088 Budapest, 
Szentkirályi  u. 51. 

A  Józsefvárosi Evangélikus Gyülekezet inklüzív 
közösségi programokat szervez Józsefvárosi 
lakosoknak és nem csak Józsefvárosiaknak.  A 
közös étkezésekhez szükségük van mosogatógépre 
és a gyermekek számára is szeretnék a Mandáh- 
házat még vonzóbbá tenni egy mászókás csúszdás 
játékelem megépítésével. 

300.000,-
(120.000,-

felhalmozás 
180.000,-
működés) 

4. 
Szent Rókus Plébánia 
1088  Budapest , 
Rákóczi itt  27/A. 

2021.  október első szombatján zarándoklat Bátára a 
 a Szent Vér Kegyhelyre és Kalocsára, valamint

Szent Rókus Templom működési költségeinek 
támogatása. 

300.000,- 
(működés) 

5. 

Külső-Józsefvárosi 
Református 
Egyházközség 
1089-Budapest, 
Kőris  u. 13. 

Adventi Zenés Istentiszteletet szervezése, valamint 
templomajtó javítása. 

300.000,-
(200.000,-

felhalmozás 
100.000,-
működés 

6. 

Konstantinápolyi 
Egyetemes 
Patriarchátus 
Magyarországi 
Orthodox 
Exarchátusa 
1081 Budapest, 
Múzeum u.  11. 

Napközi kicsiknek és nagyoknak szervezése, közös 
játék és kézműves foglalkozásokkal egybekötött 
együttlétek, melyeken megvendégelik a családokat, 
gyerekeket. Kateketikai füzetek kiadása. 

300.000,- 
(működés) 
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3. javasolja a polgármesternek, hogy a  2021.  évi sport pályázat keretében az alábbi 
szervezeteket a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

1 

Zrínyi Miklós  Kick-
boksz Akadémia 
1082  Budapest , 
Lovassy László utca 
5. 

Az igényelt támogatási forrásból a Lovassy László 
 utcában található székhelyük, egyben edzőtermük 
helységbérleti díjának finanszírozását szeretnénk 
biztosítani. 

150.000,- 
(működés) 

2 
4  Trainerz 
Sportegyesület 
1078 Budapest, 
Murányi  u. 48. 

Nyári sporttábor szervezése. 0,-

 

3 
Józsefvárosi 
Kosárlabda  Club 
2096  Üröm, 
Cinege  u.9. 

A  Józsefvárosi Kosárlabda  Club  1998-ban alakult. 
Évek óta az  NB  II-es  bajnokságban képviselik a 
józsefvárosi színeket. Versenysportban Józsefváros 
képviselete. 

200.000,-

 

(működés) 

4 
Magyar  Goju-kai 
Szövetség 
1089 Budapest, 
Orczy út  41. 

Folytatják az öltözök és az iroda felújítását, illetve a 
hibák kijavítását, ami a nedves vakolat leverését, 
újbóli vakolását, törött csempék leverését - újak 
felragasztását és a festést jelenti. ) 

150.000,- 
(felhalmozás 

4. javasolja a polgármesternek, hogy a  2021.  évi nemzetiségi pályázat keretében az 
alábbi nemzetiségi önkormányzatokat a következő célok megvalósítása érdekében az alábbi 
összegekkel támogassa: 

 

Pályázó neve, címe Pályázat célja Támogatás 
összege  (Ft) 

 

Józsefvárosi 
Bolgár 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Megemlékezés szervezése bolgár nemzeti ünnepre, 
valamint Bolgárok Józsefvárosban című könyv 
bemutatója. 

300.000,-

 

(működés) 

2. 

Józsefvárosi 
Görög 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Józsefvárosi görög nemzetiségű - görög származású 
gyermekek számára részvételi lehetőség az 
interetnikus és interkulturális nyári tematikus 
olvasótáborban. 

400.000,-

 

(működés) 
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Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Támogatás 
összege  (Ft) 

 

Józsefvárosi Szerb 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

10  dokumentum video, mely hírt  ad 10  különböző 
helyszínen megvalósuló fontos eseményről a szerb 
közösségben. 

300.000,- 
(működés) 

4. 

Józsefvárosi 
Örmény 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Örmény séták szervezése Józsefvárosban. 
400.000,-

 

(működés) 

 

5.  

Józsefvárosi 
Ruszin 

1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Ruszin Kalendárium -  Almanach  kiadása. 
400.000,-

 

(működés) 

. 

Józsefvárosi 
Szlovák 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Szlovák nyelvű emléktáblák megkoszorúzása, 
„Budapestiansky  Slovak"  újság nyomdai költségeihez 
való hozzájárulás, Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus keretében fellépés és  Agape. 

400.000,-

 

(működés) 

 

7.  

Józsefvárosi 
Roma 

1082 Budapest, 
Vajdahunyad  u. 14. 

2021.  október 23-hoz kapcsolódó hagyományos 
ünnepi koncert megvalósítása a Józsefvárosi Roma 
Önkormányzat színháztermében. 

400.000,-

 

(működés) 

. 

Józsefvárosi 
Lengyel 
Önkormányzat 
1082 Budapest, 
Baross  u. 63-67. 

Hagyományőrző kirándulások szervezése. 
300.000,-

 

(működés) 

Felelős: polgármester 

Czeglédy Ádám 
Most  pedig áttérünk a II.1-es előterjesztésre, 
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II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend II/1. pontja: Beszámoló a  9/2020. (1.30.)  számú döntéssel elfogadott 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról és döntés az 
Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Czeglédy Ádám 
Előterjesztőként dr. Erőss Gábornak adom meg a szót. 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm a szót Elnök úr és én is köszöntöm első elnöklése alkalmából. Nem akarok hosszú 
lenni, mert sok más fontos előterjesztés van még a Bizottság előtt és az időnk rövid, úgyhogy 
csak egész röviden  2  olyan pontot emelnék ki a klímavédelmi intézkedési tervből, amik 
igazolják, hogy jó, hogy ez a Bizottság is beszél erről az intézkedési tervről, a beszámolójáról 
és a további lépéseinkről. Az egyik az, hogy az óvodáink egyre zöldülnek és voltak olyan 
továbbképzések az elmúlt időszakban, illetve vannak olyan konkrét tervek már az eljövendő 
időszakra, hogy ez a környezettudatosság még inkább beépüljön az óvodák mindennapjaiba. 
Újabb Zöld Óvoda programmal bővül a JÓK, ahogy Képviselő asszony is mondta új nevén és 
nagyon fontosnak tartjuk egyébként is, hogy a jövendő nemzedék valóban már ebben az új 
szemléletben szocializálódjon. Ehhez kapcsolódik az a másik pont, amelyre konkrét 
költségvetési forrást is tartalmaz az előterjesztés, hogy újrainduljon most így a covid 
kényszerszünet után és az óvodásokra és az iskolásokra egyaránt kiterjedve induljon az a 
program, hogy ellátogatnak a Füvészkertbe és ott megismerkednek a kerület, nemcsak a 
kerület, hanem a széles e világ növényvilágával és egyáltalán a természettel, köszönöm 
szépen, tényleg akkor röviden csak ennyit akartam. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Alpolgármester úr és Sánta Péternének megadom a szót. 

Sánta Péterné 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Erőss  Gabor  alpolgármester úr az elmúlt hónapokban 
rendkívül termelékeny volt. Épp az előző bizottsági ülésen elmondtam, hogy a szemeim 
betáskásodtak attól a rengeteg  86-97-100  oldal,  78  oldal képernyőn történő elolvasásától. 
Nem szeretem a képernyőt, nem szereti a szemem,  de  átrágtam magam a Kása-hegyen. 
Viszont, én most, azon kívül, hogy nem találom eléggé koherensnek ezt a koncepciótervet, 
nagyon sok mindent akar, nagyon sok mindenhová kap és nem is látom istenigazából 
megvalósíthatónak. Például azt az elemét kifejezetten nem kedvelem, hogy kancsó, csapvíz és 
speciális poharak állnak majd rendelkezésre. Nem lehetne e helyett inkább ballonos vizeket, 
Ugyanis a kancsó, mivel takarjuk le vagy nézze, én praktikus vagyok, gyerekkoromban, 
amikor még nem volt palackos ásványvíz bizony a család így ivott, egy tálca, rajta 
mindenkinek a pohara megjelölve és egy kancsó víz és egy nagyon szép hímzett kendővel 
takartuk le mindig. Ez volt a vízvízfogyasztás nálunk otthon, tehát ez az egyik eleme.  A  másik 
a bicikli,  de  nem akarok én ebbe most, tényleg nem akarok belemenni, mert ahogy említette 
számomra, hogy is mondjam, szívhez szólóbb előterjesztések is vannak, amikhez szeretnék 
elérni és az idő nagyon rövid.  En  tudom, hogy erről beszélgetünk még többek között 
csütörtökön, köszönöm. 
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Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Képviselő asszony és akkor Dr. Erőss Gábor alpolgármester úrnak 
megadom a szót. 

dr. Erőss Gábor 
Köszönöm szépen, köszönöm Képviselő asszony, én azért a dicséretet is kihallottam a 
szavaiból, nemcsak a kritikát, ami pedig azt illeti, hogy most mennyire koherens. Valóban az 
egy felvállalt szándék, hogy lépésről-lépésre és minden területre kiterjedve, épp ezért emeltem 
ki a köznevelést, ami mondjuk nem evidens, hogy egy klímavédelmi intézkedési tervben az 
óvodákkal foglalkozunk,  de  épp azért foglalkozunk velük, még  ha  ez esetleg a koherenciát 
valamennyire ki is kezdi, amit az előbb elmondtam, nem akarom megismételni magam, mert 
Fontos, hogy a jövő nemzedék már ebben a légkörben és ezzel a szemlélettel szocializálódjon. 
Ugyanakkor a kancsó ügyről nem tudom, akkor talán majd beszéljünk  ha  majd több időnk 
lesz, egyébként ilyen helyeken épp azért nincs még itt kancsó mert, hogy nem engedi az 
ÁNTSZ vagy annak az utódja ilyen közforgalmú helyiség vagy valami ilyesmi. Tehát hogy itt 
valóban még nem lehet, másutt viszont mondjuk egy alpolgármesteri irodában már lehet, 
úgyhogy megtaláljuk azokat a módokat, amelyek a környezetvédelmi szempontoknak 
megfelelnek és egyébként a higiéniai szempontnak is. Szívesen hímezek Képviselő 
asszonnyal együtt egy kendőt, köszönöm szépen. 

Czeglédy Ádám 
Akkor szaván fogjuk majd Alpolgármester urat, megadom a szót még akkor Sánta 
Pétemének. 

Sánta Péterné 
Lépcsőházi okosságomhoz tartozik, az előbb a zöldfelületekre nem reagáltam.  A  mi időnkben 
a 32-esek terén azt az elkerített részt és a két kőtálat a mi közterületeseink gondozták, igen, 
amiben levendula volt a korábbi években, hát most valami irdatlan iszonyat, hogy mi van a 
kőtárolókban is és a szobornál és a hátulsó részen is. Kérem, hogyha már zöldfelületről van 
szó, akkor ezekre az apróságokra is figyeljünk, köszönöm. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Képviselő asszony, mivel további hozzászólásokat most már ténylegesen 
nem látok szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához 
egyszerű többség kell, kérem szavazzunk most.  A  Bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodással 
elfogadta az előterjesztés javaslatát. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

13/2021.  (VII.20.) számó határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 
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Czeglédy Ádám 
Most  pedig a II.2-es napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11/2.  pontja: Javaslat a  34630/2  hrsz-ú közterület Szeles  Erika  térként 
történő átnevezésével kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Czeglédy Ádám 
A  napirend vitáját megnyitom, kérdezem kíván-e valaki hozzászólni. Amennyiben nem, akkor 
a napirend vitáját le is zárom ezennel és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati 
javaslatot, elfogadáshoz egyszerű többség kell, kérem szavazzunk most.  A  Bizottság  7  igen  0 
nem és  0  tartózkodással elfogadta az előterjesztést köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

14/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

Napirend  11/3.  pontja: Javaslat a  2021.  évi alapítványi pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Czeglédy Ádám 
Most  pedig a  11.3-as  napirendi pont tárgyalására térünk át. Javaslat a  2021.  évi alapítványi 
pályázatok elbírálására, előterjesztő Szili-Darók Ildikó alpolgármester, meg is adnám akkor a 
szót. 

Szili-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen, ezt az előbb hosszasan kitárgyaltuk vagy hosszasan meséltem róla, inkább 
így mondom. Ez egy technikai dolog, az alapítványokat  Kt.  elé kell vinni, tehát az előző 
anyagból itt ki vannak emelve az alapítványok és erről külön kell döntést hoznunk, hiszen ez 
az anyag megy a testületi ülésre. 
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Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen, további hozzászólásokat nem látok, úgyhogy szavazásra bocsátom az  1 
pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség szükséges, kérem 
szavazzunk most.  A  Bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodással elfogadta az előterjesztést, 
köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

15/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

Czeglédy Ádám 
Most  pedig áttérünk a II.4-es napirendi pont tárgyalására. 

Napirend  11/4.  pontja: Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda (Józsefvárosi 
Óvodák) új Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint új Pedagógiai 
Programjával történő egyetértéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: dr. Erőss  Gabor  alpolgármester 

Czeglédy Ádám 
Előterjesztő Dr. Eröss Gábor alpolgármester, meg is adnám neki a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, akkor most még rövidebb leszek. Egy előterjesztésen belül 
az új SZMSZ-ét is bemutatjuk a JÓK-nak, hiszen a neve is épp ezáltal fog megváltozni és 
egyúttal a pedagógiai program is megújul és tükrözi egyébként azokat a gyakorlatokat, 
amikről már egész röviden szó esett itt korábban is,  de  ugyanúgy említhetném azt, hogy azt az 
integrációs inklúziós munkát, amit szintén lépésről lépésre, a legnagyobb odafigyeléssel és 
körültekintéssel és az összes szükséges támogatást megadva a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek, hogy ezt a munkát végzi az önkormányzat valamennyi tagóvodája külön-külön 
is és együttvéve Aissou Erzsébet óvodavezető asszony vezetésével. Hosszabban tényleg nem 
akarok beszélni,  de  hogyha van kérdés, akár én is vagy intézményvezető asszony tud 
válaszolni, köszönöm szépen! 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen és akkor a napirend vitáját megnyitom, Sánta Pétemének meg is adom a 
szót. 
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Santa  Péterné 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, megint csak arra hivatkozom, hogy az idő rövidsége miatt 
nem tudok mindent elmondani, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Szerepel az a 
kifejezés, hogy arra törekszünk, hogy konzisztens legyen,  de  ez az egész munka nem igazán 
az. Egyik helyen elmondják, hogy ezt szeretnék, a másik helyen egy kicsit mást. Azt mondják, 
hogy a szülőnek ilyen-olyan amolyan szabadsága van,  de  az óvodapedagógus semleges marad 
mindenben, ami nem rossz, csak akkor én szerintem,  ha  egyszer szoros együttműködés van, a 
szülő, az óvodapedagógus, a többi dolgozóval, akkor itt valahogy közös nevezőt kell majd 
találni. Tehát nem lehet abszolút semleges az óvodapedagógus sem, hogyha a szülő valami 
mellett érvel vagy elhatározza magát.  De  amit kiemelnék, az egyik helyen arról van szó, hogy 
különös figyelmet fordítanak a gyerekek nemi identitására,  de  nem különösen erőltetve azt, 
mit jelent ez a kitétel, ezt nagyon szeretném megkérdezni, nincs itt előttem az előterjesztés, 
mert a  KT  anyagot nem hoztam föl, senkinél sincs? Jó, akkor ezt most levesszük napirendről, 
csütörtök is van még. Bocsánat, még hadd fejezzem be. Látom, hogy Józsefváros óvodái 
egyre inkább fogynak. Akkor, amikor a Kincskereső Tagóvodát bezárták, olyan kényszerűen 
és hirtelen és egy kicsit nem is objektíven tájékoztatva a szülőket, összevonták vagy 
integrálták a Hétszínvirág tagóvodába és akkor óriási jövés-menés, idehelyezés, odahelyezés 
zajlott minden óvodában, akkor én ezt egy kicsit szomorúan néztem. Nem nagyon tudtam az 
egészről, mindazonáltal nem kell érvelni amellett, hogy a Bláthy utcai épületet, azzal nagyon 
sokat kellene foglalkozni és hogy jobbnak látták kiüríteni.  De  én bízom benne, hogy nem fog 
ilyen drasztikusan fogyni tovább. Tudom, hogy nálunk kezdődött el és nem is tehetünk róla, 
hogy a szülő ide íratja a gyereket, vagy máshova íratja a gyereket. Látom, hogy nagyon sok 
érdekes pedagógiai programban van a különböző tagóvodákban. Bízom abban, hogy ez 
fölkelti a szülők érdeklődését és hogy nem csökken a gyereklétszám, köszönöm szépen. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Képviselő asszony és akkor megadnám a szót Intézményvezető 
asszonynak. 

Aissou Erzsébet 
Köszönöm szépen  a  szót,  a  lehetőséget Elnök úrnak és Képviselő asszonynak. Kezdeném 
azzal, ami tartalmában elhangzott  a  pedagógiai  program  néhány részleteibe. Ez abszolút az 
egy év regnálásom alatti tapasztalat, hirtelen ugye hozta  a  névváltozást és nyilván ez nem egy 
lezárt ügy. Tehát ezek azok  a  kezdeti tartami változtatások, amikor elindultunk, úgy  a 
szülőkkel való kapcsolat, ami igencsak akadozott az elmúlt évben  a  Covid miatt, hiszen  be 
sem tudtak jönni az épületbe pontosan ezért csak  a  honlapokon és az új megalkotott 
kapcsolattartási formákon Facebook-csoportokban tudtunk  a  szülőkkel kapcsolatot tartani és 
ott igyekeztünk folyamatosan  a  kommunikációt  is, a  gyerekek érdekében fenntartani  a 
munkát. Tehát csak erre tudtunk építkezni, ami ebből leszűrt nagyon rövid idejű tapasztalat, 
tehát nem tartjuk lezártnak ezt  a  folyamatot. Annál inkább nem, hiszen  a  szülők bevonása az 
óvoda életébe pontosan egy nagyon fontos szempont az  EU-s projekt kapcsán  is.  Úgyhogy 
erre vonatkozóan egészen komoly kezdeményezések lesznek szeptemberben  a  szülőkkel, 
ahogyan  a  gyerekeikkel együtt végig tudják látogatni. Reményeink szerint nem lesz  4.  hullám, 
de  ez  a  tervünk tervezés alatt áll, hogyan tudnak betekinteni és új kapcsolattartási formákat  is 
tartalmaz mindez, hogy kommunikáljunk.  A  beiratkozáskor  is  megindul egy személyes 
kapcsolatfelvétel. Lelátogattunk mindenkit, aki nem jelentkezett, tehát rendelkezünk  a 490 
névsorba lévő gyerekekről, hogy  most  még ők rájuk számíthatunk vagy elköltöztek vagy mi 
történt velük.  Az  az egy mondat, hogy itt  a  nemi identitás, ugye ez  most  nagyon olyan kérdés, 
hogy igencsak forrón van-e  a  médiában és mindenütt. Ez  a  fajta mondat nem új újonnan került 
bele  a  Pedagógiai Programba, ez  a  korábbi igazából az, ami ránk vonatkozó előírás még 
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benne lett hagyva. Tehát ez nem egy újonnan befogalmazott, nem egy új mondat, hanem ez 
még a régi és várjuk azt, hogy mi fog  rank  majd igazából vonatkozni. Tehát emögé nem kell 
semmi többet gondolni, mint ami itt jelent, hogy mi meghagyjuk a gyermeket abban, amiben 
odajön és azokkal a játékokkal játszik és azt tehet, amit a szülő is támogat és mi is jónak 
látunk a gyermek játékának fejlődésének az útján. Tehát semmilyen beavatkozásra ez a 
mondat nem  ad  okot vagy vélelmet, hogy mit gondoljunk mögé, tehát itt ez nem egy új 
mondat.  A  Kincskereső Óvoda akkor, mikor tavaly szüneteltetésre került még nem bezárásra, 
valóban első körben az épület állapota indokolta, tényleg leomló falak, most már a mennyezet 
olyan, mint amit a társasházakba látunk és ugye sajnos a tető után elmaradt minden, ami már 
korábban  4  éven keresztül tervezve volt, csak mindig valami miatt hátra került és ez most már 
olyan kulminált állapotban volt, hogy működésképtelen is volt. Ugyanakkor valóban csökken 
a gyermeklétszám és valóban az  1529  élőhely azért évekig benne maradt, úgy az alapító 
okiratba, hogy ezek a férőhelyek nem voltak feltöltve és ez így közösen vezetett oda, hogy az 
óvodát szüneteltessük. Egyrészt indokolatlan volt férőhelyet fenntartani annyit amennyire már 
nem volt szükség, másrészt pedig az épület állapota.  A  szülőkkel én magam kommunikáltam, 
tehát mindenki tájékoztatva volt, rendkívüli szülői értekezleteken válaszoltunk kérdésekre, 
önként vállalták a szülők, hogy áthozzák a gyereküket a Kun utcába, ahol ugyanilyen okoknál 
fogva ránk nyílt ugye a Leöwei Gimnáziumba kialakított egyházi intézmény. Elvitte annak a 
körzetnek a gyerekeit, tehát fogyott ott is a gyermeklétszám és nem utolsósorban sajnos az 
óvónői létszám is. Tehát egyszerűen működésképtelen volt a két óvoda személyi 
összetételben is. Tehát így megoldottuk azt is, hogy a férőhelyünk optimálisabb lett, 
megoldottuk azt, hogy dolgozókat tudtunk nyerni, ezáltal működőképesek maradtak az 
óvodáink és bezárásra csak most került az alapító okirat módosításával igazából az óvoda.  De 
még mindig reménykedünk benne, hogy esetleg legyen, tehát még a miénk és még alapító 
okiratba is benne van, csak nincs feltöltve és hát persze a bérpótlékot így tudtuk még 
megvalósítani, hogy itt maradjanak még azok, akiket itt lehet tartani, akik nagyon 
megindultak. Hiszen a környező kerületekbe már korábban kaptak olyan pótlékokat, amik 
elszívták tőlünk a dolgozókat, ez az utolsó órában volt, hogy még itt tudjuk tartani és hát 
dolgozunk tovább azon, hogy egyrészt idejöjjenek, másrészt pedig, hogy tényleg a 
programjainkkal a szülőket itt tartsuk a kerületbe. Ez a legnagyobb célunk, törekvésünk a 
jövőben, köszönöm szépen a lehetőséget. 

Czegledy Ádám 
Köszönjük szépen ezt a kimerítő választ Intézményvezető asszonynak  es  Dr. Erőss  Gabor 
alpolgármesternek megadnám a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm szépen Intézményvezető asszonynak én is és csak egy mondatot tennék hozzá, 
hogy igen ez a demográfiai tendencia, amit elég hosszú ideje tapasztalunk és aminek a szabad 
óvodaválasztás és a csökkenő gyerekszám és egyéb tényezők, tehát elég komplex okai 
vannak,  de  hogy tényleg ez van most a fókuszban, hogy ezen módosítsunk és én nagyon 
remélem azt, hogy ez a munka, ami megkezdődött mégiscsak az óvodák egyéni arculatát, 
innovatív kommunikációs technikákkal például, hogy még a játszótereken is kihelyezünk 
plakátokat, hogy mégis a játszótér a legfőbb hely, ahol egymással is beszélgetnek a szülők és 
óvodát választanak adott esetben. Tehát nagyon sok módszert kerestünk és találtunk is arra és 
ezt még folytatjuk, hogy a kerületi óvodák vonzerejét, hiszen amúgy jók, jók a jók, hogy ezt 
javítsuk és megfordítsuk ezt az elvándorlási és csökkenési tendenciát. Ez egy nagyon nehéz és 
komoly feladat,  de  ezen vagyunk, igen, köszönöm. 
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Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Alpolgármester úr, további hozzászólást nem látok, így a napirend vitáját 
lezárom. Szavazásra bocsájtom az  1  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű 
többség kell, kérem szavazzunk most.  A  Bizottság a határozatot  7  igen  0  nem és  0 
tartózkodással elfogadta, köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

16/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

Czeglédy Ádám 
Most  áttérünk a II. 5-ös napirendi pont tárgyalására. Előterjesztő Dr. Erőss  Gabor 
alpolgármester, akinek megadom a szót. 

Napirend  11/5.  pontja: Javaslat a  2021/2022.  nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számának meghatározásával kapcsolatos döntés elfogadására 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Dr. Erőss Gábor 
Én szívesen átadom rögtön a szót Képviselő asszonynak és aztán majd válaszolok, köszönöm 
szépen. 

Czeglédy Ádám 
A  napirend vitáját megnyitom és megadom a szót  Santa  Pétemének. 

Sánta Péterné 
Köszönöm szépen a szót, örülök annak, hogy az  55  óvodai csoportot megint el tudjuk indítani. 
Nem láttam kristálytisztán, hogy melyik különleges nevelési igényű gyerekből mennyi van,  de 
majd megnézem mégegyszer, pedig elolvastam, csak csakhogy SNI-sünk mennyi van, ezt 
nem tudom,  de  kívánok nagyon- nagyon jó munkát mindehhez és jó lenne, hogyha tényleg 
nem fogyna a létszám, köszönöm. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Képviselő asszony, megadom a szót Dr. Erőss Gábor alpolgármester úrnak. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm Elnök úr és köszönöm Képviselő asszony ismét biztató szavait, valóban ennek 
nagyon örülünk, hogy a sajnos tovább csökkenő gyereklétszám dacára a csoportok számában 

23 



nem állt be csökkenés, ami azt is jelenti egyúttal, hogy a pedagógiai munka körülményei és 
feltételei voltaképpen javulnak, hiszen az átlagos csoportlétszámok ilyen értelemben csökken. 
Nem ez a célunk, hanem az a célunk, amit az előbb elmondtam, hogy visszacsábítsuk a 
kerületből korábban elvándorolt szülőket és újakat nyerjünk meg,  de  mindenképpen azért már 
az is egy komoly eredmény egyelőre, hogy a csoportok száma nem változik és azt remélem, 
hogy majd az újra növekvő gyereklétszámmal majd a csoportok száma is változhat, remélem, 
hogy így lesz. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Alpolgái iester úr. További hozzászólást nem látok, így a napirend vitáját 
lezárom és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához 
egyszerű többség szükséges, kérem szavazzunk most.  7  igen  0  nem és  0  tartózkodással 
elfogadtuk a napirendi pontot, köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

17/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

(Sántha Péterné és Pálovics Emese távozott) 

Czeglédy Ádám 
Rátérünk a  11.6-os napirendi pont tárgyalására. 

Napirend  11/6.  pontja: Javaslat Józsefvárosi Múzeum működésével kapcsolatos 
koncepció elfogadására 
Előterjesztő:  Pike,  András polgármester, dr. Erőss Gábor alpolgármester,  Hermann 
György képviselő 

Czeglédy Ádám 
Előterjesztőként Dr. Erőss Gábornak megadnám a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Szerintem mindenki szót kaphat majd, igen Alelnök úr is, Elnök úr is és a Bizottság tagjainak 
nagy többsége, kiemelten Pacsika Márton. Sokat dolgoztak, dolgoztunk ezen, tehát ki-ki 
hozzáfűzheti a magáét. Én csak örülök annak, sajnos nem jegyzőkönyvbe, hanem csak úgy 
mondott a Képviselő asszony távozófélben, hogy ő ezt egy víziónak látja, mert hát 
tulajdonképpen az is, tehát ezt nem vesszük sértésnek, hanem inkább dicséretnek. Valóban ez 
egy vízió, egy olyan vízió, amely a JKN Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  ha  jól 
mondtam, közművelődési divízióját, amelynek keretében korábban működött a józsefvárosi 
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Galéria egy egészen új tartalommal tölti meg,  de  olyanért tehát egyszerre utóda a galériának, 
amely jelenleg nem működik és újítja meg azt a helyszínt és egy olyan kulturális közösségi 
térként fog működni, amely a kerület identitását és identitásait az egyes városrészek és a 
különböző társadalmi csoportok lett légyen, azok a kerületben élő romák vagy a kerület 
gazdag soknemzetiségű hagyományának jegyében a szlovákoktól a görögökig különböző 
nemzetiségek  de  éppúgy a családok, gyermekek, fiatalok kiemelten és az egyes városrészek, 
tehát a Magdolna negyedtől a Palotanegyedig az Orcy-negyedtől a Népszínház-negyedig, 
ezekből a sokszínű múltból közösen formálunk ebben a leendő és reményeink szerint 
hamarosan létrejövő új józsefvárosi közművelődési intézményben.  A  József Városi 
Múzeumban közösen a józsefvárosiakkal formájuk tehát az identitását a kerületnek, 
köszönöm. 

Czeglédy Ádám 
Köszönöm szépen Alpolgármester úrnak és akkor most a napirend vitáját megnyitom. Pacsika 
Márton úrnak meg is adnám a szót. 

Pacsika Marton 
Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen Elnök úr, mint ahogy Alpolgármester úr is 
említette, volt némi közöm ennek az anyagnak az összeállításához és szeretném én is 
megerősíteni, amit az Alpolgármester asszony, illetve Sántha Pétemé mondott, hogy valóban 
az önkormányzatnak a feladata az, hogy e vízió mögé pénzügyi fedezetet és lehetőségeket 
tegyen. Tehát hogy ez önmagában valóban csak egy vízió marad egészen addig, amíg ennek a 
pénzügyi humánerőforrási, szervezeti feltételei nem lesznek adottak, tehát nyilván itt még van 
nagyon komoly feladat és ez szeptemberben fog megtörténni. Itt elsősorban egy távlati víziót 
akar lefektetni, hogy milyen funkciókkal tehát helytörténeti, közösségi és identitásépítő 
funkciókkal látná el ezt a divízió, köszönöm szépen. 

Czeglédy Ádám 
Hermann  György képviselő úrnak adnám meg a szót. 

Hermann  György 
Én is köszönöm a szót. Én először is szeretném mély sajnálatomat kifejezni abban, hogy a 
jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy Pacsika úr is előterjesztőként szerepeljen, mert 
egyébként oroszlánrésze van tényleg ennek a víziónak  per  koncepciónak a kidolgozásában. Itt 
nagyon sok olyan dolog elhangzott már, ami arról szól, hogy mi az, amiben újító szellemű,  de 
ugyanakkor mégis csak a korábbi galériának az utódja szerepét is betölteni tudó intézményről 
van szó. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azokat a szempontokat, amik itt már elhangzottak, 
hogy itt valóban egy identitásképző kulturális közösségi tér, sőt igazából nem egyetlen tér, 
hanem hogy tényleg a kerületet átszövő, mondjuk így hálózat jön létre és  ha  már a Marci 
említette a költségvetési szempontokat itt azért egyébként egy fontos, tényleg egy olyan 
fontos szempontra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt abból a szempontból 
mindenképpen lesz egy újítás, hogy itt a múzeum, amennyire csak tud igyekszik saját lábra 
állni és különböző magyar és nemzetközi pályázatokon is képes lesz már indulni, amivel 
abban bízunk, hogy egyrészről nagyobb autonómiát kap, majd idővel nagyobb lesz a saját 
pénzügyi mozgástere és ezt nem utolsósorban adott esetben még azt is jelenti, hogy nem csak 
a magyar, hanem a nemzetközi kulturális vérkeringésbe is jobban be tud csatlakozni. 

25 



Czegledy Ádám 
Köszönöm szépen Képviselő úr, további hozzászólót nem látok, így a napirend vitáját 
lezárom és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához 
egyszerű többség szükséges, kérem szavazzunk most.  A  napirendi pontot  5  igen  0  nem és  0 
tartózkodással elfogadta a Bizottság, köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  is Esélyegyenlőségi Bizottsága 

18/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

Czeglédy Ádám 
Most  áttérünk a  11.7.  napirendi pont tárgyalására. 

Napirend  11/7.  pontja:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat részvétele a Budapesti Őszi Fesztivál programjában 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Czegledy Ádám 
Előterjesztő Dr. Erőss Gábor alpolgármester, meg is adnám neki a szót. 

Dr. Erőss Gábor 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, ez is egy nagy öröm és egy reménykeltő fejlemény azt 
gondolom Józsefváros kulturális életében, hogy felkerülünk a főváros kulturális térképére és 
pedig egy olyan rendezvény keretében, amiben a kerületek közül pesti oldalról csak 
Ferencváros vesz részt. Végül csak Józsefváros a Dunának az innenső oldalán, úgyhogy ez 
külön felelősség is, egész Pestet képviseljük,  de  ennél komolyabb és konkrétabb a dolog. 
Olyan programok fognak zajlani ebben a  3  napban október  1.  és  3.  között a kerületben, 
amelyet részben már korábban terveztünk, ezt is tegyük hozzá, ilyen a jazzfesztivál, illetve 
amiket korábban nem terveztünk és most ebben a keretben a főváros társfinanszírozásával 
meg tudnak valósulni képzőművészeti programok, zenei programok és én már nagyon várom. 
Ezt tudom mondani, illetve esetleg örülnék hogyha Pacsika Márton, aki ebben is oroszlánrészt 
vállalt, szintén mondanál néhány szót,  de  ez Elnök úron múlik, hogy mikor adja meg neki a 
szót,  de  szerintem jó lenne, hogyha ő is hozzá tudna szólni. Egyébként is hozzá tud, mint tag 
köszönöm szépen. 

Czegledy Ádám 
Köszönöm szépen, megnyitom a napirendi pont vitáját és akkor meg is adom a szót Pacsika 
Mártonnak. 
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Pacsika Márton 
Köszönöm  a  szót Elnök úr, én azt szeretném kiemelni elsősorban, hogy nekem ez egy 
kifejezetten pozitív élmény  volt,  hogy ugye az önlconnányzat elég gyorsan és flexibilisen 
reagált egy ilyen szituációra.  Ha  élhetek egy ilyen közvetett kritikával, nem mindig 
tapasztalható és ez esetben viszont  a  főváros részét  a  fővárosi fenntartású  Budapest Brand  Zn. 
részéről megtörténő informális megkeresésre nagyon hamar tudott  a  kabinet reagálni és ennek 
kifejezetten örülök,  de  reménykedem, hogy ez így  a  jövőben  is  ez lesz majd tapasztalható, 
köszönöm. 

Czegledy Ádám 
Köszönöm szépen, mivel további hozzászólót nem látok, így a napirendi pont vitáját lezárom 
és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, melynek elfogadásához 
egyszerű többség szükséges, kérem szavazzunk most.  5  igen  0  nem és  0  tartózkodással a 
Bizottság elfogadta az előterjesztést, köszönöm szépen. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

19/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  222  ülése 

Czegledy Ádám 
Most  áttérünk a II.8-as napirendi pont tárgyalására. 

Napirend  11/8.  pontja: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi 
határozatok  es  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 

Czegledy Ádám 
A  napirend vitáját megnyitom. Hozzászólást nem látok, így a napirend vitáját lezárom és 
szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot, elfogadásához egyszerű többség 
szükséges, kérem szavazzunk most. Köszönöm szépen,  5  igen  0  nem és  0  tartózkodással 
elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. 
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Czeglédy Ádám 
Kulturális, Civil, Oktatási,  N 
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Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottsága 

20/2021.  (VII.20.) számú határozata 
(5  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 

Czeglédy Ádám 
A  bizottsági ülés végére érkeztünk, a Bizottság tagjai a bizottsági ülés napirendjét követően a 
Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a Jegyzőtől és a bizottsági elnöktől felvilágosítást 
kérhetnek. Nem tudom van-e ilyen, látom, hogy nem, akkor az ülést most lezárom  17  óra  02 
perckor, köszönöm mindenkinek a részvételt. 

-  1.  sz. melléklet / szavazási lista Mvoks-ból 

7  - 

0,,o,„Lk ,DeOE 
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1.sz. melléklet 

Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság 

2021.  július 20-án (kedd)  16"  órakor 

a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

(Bp.  VIII., Baross  u. 63-67.)  III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott  2.  rendes ülésérő l 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:08 
Típusa: Nyilt 
Határozat  9;  Elfogadva 
Egyszerű 

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Égner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat  10. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

ifjsszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Égner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe Dóra 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:14 
Típusa: Nyílt 
Határozat  11. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe Dóra 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:24 
Típusa: Nyílt 
Határozat  12. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Sza0/0 Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Márton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:31 
Típusa: Nyílt 
Határozat  13. 
Egyszerű 

Elfogadva 

  

Eredménye Voks: Szav% Össe/c. 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Égner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:32 
Típusa: Nyílt 
Határozat  14. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Sza0/0 Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Égner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:33 
Típusa: Nyílt 
Határozat  15. 
Egyszerű 

Elfogadva 

  

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Égner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:46 
Típusa: Nyílt 
Határozat  16. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Márton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 
Típusa: Nyílt 
Határozat  17. 
Egyszerű 

16:49 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pálovics Emese 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Sántha  %tome 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 16:57 
Típusa: Nyílt 
Határozat  18. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 5 100.00 55.56 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 5 100.00 55.56 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 4 

 

44.44 

 

Osszesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pölhe Dóra 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Pálovics Emese 

  

Távol 

 

Sántha Péterne 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 
Típusa: Nyílt 
Határozat  19. 
Egyszerű 

17:00 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 5 100.00 55.56 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 5 100.00 55.56 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 4 

 

44.44 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czegléciy Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Pálovics Emese 

  

Távol 

 

Sántha Péterné 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 17:01 
Típusa: Nyílt 
Határozat  20. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 

 

Igen 5 100.00 55.56 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 5 100.00 55.56 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 4 

 

44.44 

 

összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglécly Ádám 

  

Igen 

 

Egner Enikő 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Pacsika Marton 

  

Igen 

 

Pölhe  Dora 

  

Igen 

 

Dr. Ferencz Orsolya 

  

Távol 

 

Pálovics Emese 

  

Távol 

 

Sántha Péterné 

  

Távol 

 

Stettner István 

  

Távol 
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