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

JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült: A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2021.  július 20-án (kedd) 
13:00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as 
tennében megtartott  2.  rendes üléséről 

Levezető elnök:  Hermann  György 

Jelenlévő tagok: 
Czeglédy Ádám 
Sántha Pétemé 
Gosztonyi Géza 
Bálint Gergely 
Könczöl  David 
Dr.  Weisz Gabor Miklos 

Távolmaradását bejelentette:  Egry Attila es Molnar Zoltan 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darók Ildikó - alpolgármester;  Dr.  Vörös Szilvia — aljegyzö; 
Pokomyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda vezetője,' Sztanek Endre —JGK Városüzemeltetési 
igazgató;  Dr.  Korolcnai  Andras  — Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
főigazgatója: Takács  Gabor  - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ; 
Szalva Judit - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.;  Ferenc  Erika  - Józseftárosi 
Gazdálkodási Központ  Zn. 

Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt. Szeretném külön üdvözölni bizottságunknak két új tagját, Könczöl  David  képviselőt 
és  Weisz Gabor  Miklóst, aki új külsős bizottsági tagunk. Jó munkát kívánok mindenkinek! 
Budapest  Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi 
Bizottság  2021  évi  2.  rendes ülését megnyitom. Kérem a bizottsági tagokat, hogy kapcsolják be 
a szavazókészülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Megállapítom, hogy jelen van  7  fő, 
hiányzik  2,  távolmaradását hivatalosan bejelentette Egry Attila,  de  felém jelezte  Molnar Zoltan 
is, későnk nincsen. 

A  napirendi javaslatnak a szavazása következik, amiről a Bizottság vita nélkül, egyszerű 
többséggel határoz majd. Közben érkezett hozzám egy olyan kérés, hogy a  11.8-as  napirendi 
pontot, a Víg utca 35-ről szóló döntést azt hozzuk előre, tehát a  2.  blokk elején tárgyaljuk és 
utána a JGK-s kollégák el tudnak menni. Ezzel a módosítással kérem, hogy szavazzunk a 
napirendi javaslatról.  A  II.8-asból lesz a  ILL  és minden további napirend egyet csúszik. Ezzel a 
módosítással kérem, a bizottsági tagokat szavazzunk a napirendi javaslatról most. Megállítom, 
hogy a Bizottság döntése egyhangú,  7  igen  0  nem  es 0  tartózkodás mellett a napirendi javaslatot 



elfogadta. 
Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 

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

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

L Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat „MCS/202I. típusú" bérlakás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt, Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

2. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Víg utca . szám alatti épület bérlőinek bérleti 
jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatalara 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Víg utca szám alatti épületben található 
közszolgálati lakás bérlőjének bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntés 
meghozatalára az épület kiürítése érdekében 
Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr:. 

ZÁRT ÜLÉS 

2. Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága nem 
képviselő tagjának megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő:  Pilo Andras  polgármester 

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

4. Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatára 
Előtedesztő. Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

5. Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

6. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  42/2018.  (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 



7. Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

8. Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló  16/2010.  (III.08.) 
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

9. 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 

Hermann  György 
Először is következik az 1-es blokk, tehát az átruházott hatáskörben meghozható döntésekből 
az  1.1-es  számú napirendi pont tárgyalása következik. 

1.  Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend  I.1.  pontja: Javaslat „IVICS/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

Hermann  György 
Az előterjesztő, Nováczki Eleonóra vagyongazdálkodási igazgató szabadságon van, úgyhogy a 
kérdéseket majd Szalva Judit tudják a bizottsági tagok intézni és akkor meg is kérdezném a 
Juditot rögtön az elején, hogy van-e bármi kiegészítenivalója az írásbeli előterjesztéshez. 

Szalva Judit 
Üdvözlöm a tisztelt bizottsági tagokat, nincsen semmiféle kiegészítésünk. 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és meg is adom a szót Sántha Pétemének. 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen a szót Elnök úr, nagyon örülünk annak, hogy vannak lakáspályázatok, ám 
tekintettel arra, hogy Polgármester úr a kampányában azt ígérte, hogy az önkormányzat fogja 
felújítani a leromlott bérlakásokat, most mégis pályázati formában a józsefvárosi lakosokra 
hárítja át ezt a feladatot.  1-2  lakást ismerek az itt kiírt listából és tudom, hogy nem túl jó 
állapotban vannak. Éppen ezért a határozati javaslatok közül én csak a  B  verziót tudom 
elfogadni, amikor bérbeszámítással tudják felújítani és megkötni a szerződést. Annak is örülök, 
hogy a nagyon kis lakásokból most nagyobb lakásokra pályázhatnak azok, akik már bérlői a 
józsefvárosi JGK-nak, köszönöm szépen. 
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Hermann  György 
Köszönöm szépen, akkor úgy látom, hogy most én vagyok soron. Valóban az szerepelt a 
programban, amit a Képviselő asszony elmondott. Szeretném azért elmondani, hogy 
természetesen a jövőben lesznek egyébként felújított lakásaink is, a következő 
lakáspályázatban már fognak ilyenek szerepelni és azért azt is megjegyezném, hogy egyébként 
nem állunk olyan rosszul, ezzel a mostani 10-zel együtt most már  42  lakást sikerült kiírni ebben 
a ciklusban és ez a szám elég gyorsan fog növekedni. Nyilvánvalóan most a járványhelyzet 
következtében ez az elmúlt időszakban kevésbé volt megtehető, illetve megkérdezném még a 
Juditot, hogy szeretne-e esetleg hozzászólni. 

Szalva Judit 
Ha  nincs több kérdés, akkor én sem szaporítanám a szót. 

Hermann  György 
Rendben, akkor megadom a szót Könczöl Dávidnak. 

Könczöl Dávid 
Én csak képviselőtársamnak  a  figyelmét szeretném felhívni arra, hogy  a  költségvetésben 
irányoztunk elő arra, hogy újítsunk fel bérlakásokat, illetve bérházakat, bár igaz, hogy sokkal 
egyszerűbb  leime,  hogyha  a 620.000.000  forintból  is  még azt  a  maradék  107  lakást  is  fel tudtuk 
volna újítani, amit még az előző városvezetés kiharcolt  a  kormánynál. Sajnálatos, hogy ezt  a 
pénzt végül nem kapjuk meg. Remélem azért  a  jövőben Önök hathatós együttműködésével 
sikerül újra kiharcolni ezt az összeget és akkor még több lakást tudunk kiüríteni, felújítani és 
kiadni felújítva, köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és mivel úgy látom, hogy nincsen több hozzászólás, ezért akkor a napirend 
vitáját lezárom és szavazásra bocsátom az MCS  2021  típusú bérlakáspályázat kiírásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára szóló  2  pontból álló határozati javaslatot.  A  határozati 
javaslatok közül az  „A"  verziót teszem fel, ami a bérbeszámítás nélküli változat, ennek az 
elfogadásához egyszerű többség szükséges.  1  igen  5  nem és  0  tartózkodás mellett az  "A" 
verziót a Bizottság elutasította. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  12/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(1  igen,  5  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

”A" 

Az „MCS/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  pályázatot ír ki, a pályázat benyújtásakor legalább  2  éve józsefvárosi tulajdonú 
önkormányzati lakást bérlők részére az előterjesztés  1.  számú mellékletét képező 
Pályázati Felhívásban és a  3.  számú mellékletét képező Pályázati jelentkezési lapban 
meghatározott tartalommal. 
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A  pályázatra kiírt lakásokra a tulajdonos Önkormányzat költségelvű bérleti díj előírása 
mellett, a lakásra vonatkozó csökkentő-növelő tényezők nélkül számított lakbér  2  havi 
összegével azonos mértékű óvadékfizetési megfizetése, valamint felújítási kötelezettség 
vállalása mellett,  10  eves, határozott időtartamra szóló bérleti szerződést köt a nyertes 
pályázókkal, az alábbiakban felsorolt szobaszámú, alapterületű és komfortfokozatú, 
összesen  10  darab bérlakásra: 

lzrsz. 
fokozat  

Cím szobaszám alapterület komfort 

1) 35300/0  hrsz. Dankó  u. 7.  fszt.  4 1  szobás 29,24 m2  összkomfortos 

2) 35477/0  hrsz. Dankó  it 40. IV em.  S. 1  szobás 39,86 m2  összkomfortos 
3) 35979/0  hrsz. Diószegi Sámuel  u. 18. IL em. 5. I szobás 54 m2 komfortos 

4) 35979/0  hrsz. Diószegi Sámuel  u. 18. 11 em. 9. 1,5  szobás 35,98 m2 komfortos 
5) 35980/0/A/33  hrsz. Diószegi  Samuel u. 20.  L  em. 5-6. 2  szobás 72 m2 komfortos 
6) 35168/0  hrsz. Lovassy László  u. 6.  fszt.  3. 1,5  szobás 42,25 m2 komfortos 
7) 35443/0/A/14  hrsz. Lujza  u. 15.  L  em. 16. 1,5  szobás 49,09 m2 komfortos 
8) 35311/0  hrsz. Magdolna  u.22.  fszt. I. 3  szobás 81,69 m2 komfortos 
9) 35148/0/A/30  hrsz. Mátyás tér  14.11 em. 10. 1,5  szobás 45 m2 komfortos 
10) 36107/0  hrsz. Tömő  u. 60.  L  em. 19. 1,5  szobás 40,60 m2 komfortos 

2.)  felkéri  a  Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t  a  határozat  1.)  pontjában 
meghatározott pályázat kiírására és lebonyolítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.  vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  2.)  pont esetében a pályázati felhívás közzétételére:  2020.  július  26.  és  2020. 
augusztus  27. 

2.)  pont esetében a lebonyolításra:  2021.  november  29. 

Hermann  György 
Akkor most szavazunk a  „B"  verzióról is, indítható a szavazás. Megállapítom, hogy  6  igen  1 
nem és  0  tartózkodás mellett a  „B"  verziót a Bizottság elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  13/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(6  igen,  1  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

,OEB" 

Az „MCS/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I.) pályázatot ír ki, a pályázat benyújtásakor legalább  2  éve józsefvárosi tulajdonú 
önkormányzati lakást bérlők részére az előterjesztés  2.  számú mellékletét képező 
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Pályázati Felhívásban és a  3.  számú mellékletét képező Pályázati jelentkezési lapban 
meghatározott tartalommal, bérbeszámítással. 

A  pályázatra kiírt lakásokra a tulajdonos önkormányzat költségelvű bérleti díj előírása 
mellett, a lakásra vonatkozó csökkentő-növelő tényezők nélkül számított lakbér  2  havi 
összegével azonos mértékű óvadékfizetési megfizetése, valamint felújítási kötelezettség 
vállalása mellett,  10  éves, határozott időtartamra szóló bérleti szerződést köt a nyertes 
pályázókkal, az alábbiakban felsorolt szobaszámú, alapterületű és komfortfokozatú, 
összesen  10  darab bérlakásra: 

hrsz. 
fokozat 

cím szobaszám alapterület komfort 

1) 35300/0  hrsz. Dankó  u. 7.  fszt.  4 I szobás 29,24  m 2összkomfortos 

2) 35477/0  hrsz. Dankó  u. 40. IV, em. 5. I szobás 39,86  m2összkomförtos 
3) 35979/0  hrsz. Diószegi Sámuel  u. 18. IL em. 5. I szobás 54 m2 komfortos 

4) 35979/0  hrsz. Diószegi  Samuel it. 18. IL em. 9. 1,5  szobás 35,98  In2 komfortos 
5) 35980/0/A/33  hrsz. Diószegi Sámuel  u. 20.  L  em. 5-6. 2  szobás 72 m2 komfortos 
6) 35168/0  hrsz. Lovassy László  u. 6.  fszt.  3. 1,5  szobás 42,25 m2 komfortos 
7)  35443/0/A/I4 hrsz. Lujza  u. IS.  L  em. 16. 1,5  szobás 49,09 m2 komfbrtos 
8) 35311/0  hrsz. Magdolna  u.22.  fszt.  1. 3  szobás 81,69 )122 komfortos 
9) 35148/0/A/30  hrsz. Mátyás tér  14. IL em. 10. 1,5  szobás 45 m2 komfbrtos 
10) 36107/0  hrsz. Törné'  u. 60 1 em. 19. 1,5  szobás 40,60 m2 komfortos 

2.)  felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat  1.)  pontjában 
meghatározott pályázati felhívás közzétételére és lebonyolítására. 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Határidő:  2.)  pont esetében a pályázati felhívás közzétételére;  2020.  július  26.  és  2020. 
augusztus  27. 

2.)  pont esetében a lebonyolításra:  2021.  november  29. 

Hermann  György 
Az  I.2-es  számú napirendi pont tárgyalása következik, amiről a Bizottság ZÁRT ülés keretében 
tárgyal, úgyhogy kérek mindenkit, hogy biztosítsa a zárt ülés feltételeit.  Ha  jól látom, akkor ez 
meg is történt. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat  a Budapest  VIII. kerület, Víg utca . szám alatti 
épület bérlőinek bérleti jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Elöterjesztti: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46. OE§ (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és  a  meghozott  14/2021.  (VII.  20.)  SZ"  SZELB 

határozatot  a  zárt tilésról készültjegyzőkönyv tartalmazza. 
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II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

Hermann  György 
Akkor most az eredetileg II.8-as, az új sorrend szerint II.1-es napirendi pont tárgyalása 
következik, még zárt ülés keretében. 

Napirend  ILL  pontja:  Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Víg utca szám alatti 
épületben található közszolgálati lakás bérlőjének bérleti jogviszonyával 
kapcsolatos döntés meghozatalára az épület kiürítése érdekében 
Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök, Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zr!. 

ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése értelmében. 
A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott  15/2021.  (VII.  20.)  sz. SZELB 

határozatot a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  11.2.  pontja:  Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi  es 
Lakásügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztására 
(írásbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Pikó  Andras  polgármester 

Hermann  György 
A  Bizottság ismét nyílt ülés keretében tárgyal, itt arról van szó, hogy  Molnar Zoltan  külső 
bizottsági tag -  ha  jól emlékszem - augusztus  1-i  hatállyal lemond és az ő helyére jelöljük 
Mezei Boldizsárt.  A  napirend vitáját meg is nyitnám,  de  úgy látom, hogy nincs hozzászólás, 
kérdés, úgyhogy akkor ezeknek a hiányában le is zámain a vitát és szavazásra bocsátom az I 
pontból álló határozati javaslatot. Megállapítom, hogy  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
elfogadta a Bizottság. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  16/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgánnester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 
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Napirend  11.3.  pontja: Beszámoló a  9/2020. (I.30.)  számú döntéssel elfogadott 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Terv végrehajtásáról és döntés az 
Intézkedési Terv végrehajtásához szükséges költségvetési intézkedésekről 
Előterjesztő: dr. Erőss Gábor alpolgármester 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom, Szily-Darók Ildikó. 

Szily-Darók Ildikó 
Tavaly én lobbiztam be, hogy legyen szociális és a JSZSZGYK-t is vonjuk be a Klímavédelmi 
Intézkedési Tervbe. Van benne egy olyan szakasz, ami az idősek védelméről szól  es  a házi 
gondozást célozza, mely szerint a házi gondozóknak  ad  egy plusz feladatot a folyadékpótlás 
ellenőrzésre és a lakásban a hőmérséklet ellenőrzésére. Azért van itt, mert van szociális vetülete 
a tervnek, köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a kiegészítést és akkor most megindítanám a napirend vitáját. Gosztonyi 
Géza már jelentkezett is, megadom a szót. 

Gosztonyi Géza 
Fn  eléggé meg voltam lepődve ettől a tervtől és azt gondolom, hogy csak megelőlegezett 
bizalommal tudom elfogadni.  A  következő valószínűleg  jobb  lesz és ezt leginkább azért vagyok 
kénytelen elmondani, mert úgy gondolom, hogy igazán kiváló szakemberek dolgoznak ezen a 
területen és nem igazán értem, hogy ez egy ilyen kicsit ötletrohamra hajazó terv lett. Hogy csak 
egyetlen példát mondjak, hogyha én vagyok a felelőse egy ilyennek az előállításáért, akkor az 
első dolog az, hogy leírom azokat a kapcsolódó területeket, aminek a kapcsolódása nagyon 
fontos ahhoz az anyaghoz, ami éppen elkészült. Jelesül ebben az esetben a Klímastratégiához, a 
Józsefvárosi Klímavédelmi Intézkedési Tervhez, a Fenntartható Energia Klíma Akciótervhez, a 
Környezeti Energiahatékonysági Operatív Programhoz, a Zöld  8  programhoz, amely egyébként 
július 11-én lejárt, a Klíma Kihívás Programhoz, az Integrált Területfejlesztési Stratégiához, a 
Budapest  VIII. kerület Hőség  es UV-riadó Tervéhez, a  Top  Plusz Forráshoz, a  H2020 
RenoHUb projekthez, a  H2020 Power Poor  projekthez és így tovább. Tehát azért gondolom, 
hogy ez egy és a többi részletet nem mondanám, tehát tulajdonképpen az a legnagyobb baja 
szerintem ennek az anyagnak, hogy a struktúrája nincsen eléggé jól kigondolva, kitalálva és 
ennek megfelelően rengeteg dolog benne van. Tehát tulajdonképpen egy roppant klassz anyag 
lenne,  de  szerintem ez egy pályázati zsűrin nem ment volna át, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Sántha Pétemének megadom a szót, aki szintén szeretne hozzászólni. 

Sántha Péterné 
Nem szakmailag ásom bele magam, teljesen egyetértek mindazzal, amit Gosztonyi képviselő úr 
elmondott. Egyszerűen csak megállapítottam, amikor elkezdtem a bizottsági ülési anyagokat és 
a Képviselő-testületi anyagokat olvasni, hogy valami hihetetlenül elemében volt az 
Önkormányzat néhány tagja, mert olyan terjedelmű,  de  hogy is mondjam, én csak vízióknak 
mondom ezeket a koncepciókat, mert ugye más egyébbel is találkoztunk. Valamivel egyetértek, 
de  akkor is át kellett olvasni vagy el kellett olvasni mindent, úgyhogy ma reggel tapasztaltam, 
hogy milyen szépséges táskák vannak a képernyőtől a szemem alatt,  de  átrágtuk magunkat 
rajta, köszönöm szépen. 
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Hermann  György 
Igen, akkor Eröss  Gabor  nevében bezsebelem a dicséreteket is, majd átadom neki, egyébként a 
következő bizottsági ülésen már ő is itt lesz  4  órától.  Most  úgy látom, hogy viszont már tényleg 
nincsen több hozzászólás, úgyhogy akkor a napirend vitáját lezárom és akkor kérem a tisztelt 
bizottsági tagokat, hogy szavazzunk erről az  1  pontból álló határozati javaslatról. 
Megállapítom, hogy  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a Bizottság a határozati javaslatot 
elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  17/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(7  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.  július  22-i  ülése 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Előterjesztő Szily-Darók Ildikó alpolgármester, akinek meg is adnám a szót. 

Szily-Darók Ildikó 
Köszönöm a szót Elnök úr, köszöntök én is mindenkit, új tagjainkat is sok szeretettel. Először 
is én mindig azzal szoktam kezdeni, mikor mondjuk egy ilyen pályázati ellenőrzés van nálam, 
hogy elmondom a hibákat, s akkor igy nem kell keresgélni az ellenőröknek, hogy hol van vajon 
a hiba. Mindig az elején kirakom, hogy ott, meg ott, meg ott elrontottuk. Ezt ott rontottuk el, 
hogy decemberbe kellett volna idehoznunk és most hozzuk ide, sok oka van ennek. 
Decemberben mikor szembesültünk a feladattal vagy tán novemberben, akkor úgy éreztük, 
hogy egy sokkal nagyobb merítést kell tennünk, nem a meglévő adatokból kell dolgoznunk. Ki 
kell adnunk az összes intézménynek, hogy a saját részét álmodja meg, csinálja meg és ezeket 
össze kellett több körben fésülnünk. Össze kellett fésülni az intézmények egyéni politikáját a 
Pikó-programmal. Ide-oda kellett tologatnunk a hangsúlyokat,  de  mindenhol a szakmaiság 
vezetett minket és mindenhol a szakmai tények maradtak benne az anyagban. Legfeljebb 
valamit jobban kidomborítottunk, mert jobban szeretnénk, hogy hamarabb célt érjen, valamit 
pedig kisebb volumenben tettünk bele az anyagba. Aztán a covid, illetve a saját személyes 
tragédiáim jöttek közbe a munka sürgetésében, így most tudtam Önök elé tárni az anyagot. Picit 
szégyellem magam, mert egy féléves nem, több mint féléves csúszással,  de  a következő már 
sokkal gördülékenyebben fog menni remélhetőleg. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen az expozét, akkor meg is nyitnám a napirend vitáját és Gosztonyi Géza már 
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jelentkezik, úgyhogy megadom neki a szót. 

Gosztonyi Géza 
Köszönöm, egyrészt egy nagyobb bugyuta felvetéssel szeretném kezdeni, ami nem csak erre az 
előterjesztésre vonatkozik, hanem valamennyire. Azt gondolom, hogy 2021-ben  a  szkennelés 
minősége az nem ilyen kellene, hogy legyen, ugyanis abban  a  pillanatban, amint színes  a 
szkennelés,  mint  egy grafikon, egy táblázat, egy térkép, bármi  van  benne, ami  a  sima szövegnél 
több, akkor az olvashatatlan. Én azt gondolom, hogy így az előterjesztéseket nem kapjuk meg, 
hogy egész pontos legyek, Tehát ezt nagyon szeretném kérni, hogy egy valamivel erősebb 
technikával próbáljon az előterjesztő élni, mert ez így nagyon nehéz és ugye tudjuk, hogy ezek, 
tehát egy térkép, egy grafikon egy előterjesztésnek  a  lényegi része. Tehát itt nem arról  van  szó, 
hogy jó, hát  a  szövegben benne  van,  nincsen benne nagyon sokszor. Mondom, nem csak erre az 
előterjesztésre vonatkozik, hanem az összes többire  is  és én úgy tudom, hogy más Bizottságban 
ezt  a  kört már megjárták és eredményesen. Tehát hogyha más Bizottságban ezt lehet 
biztosítani, akkor azt gondolom, hogy  a  mi Bizottságunkban  is  lehet biztosítani, köszönöm 
szépen.  A  másik az egy tartalmi jellegű, hogy én körülbelül olyan  20  évvel ezelőtt írtam  a  VIII. 
kerületnek egy ilyen szolgáltatástervezési koncepciót és ez  a  koncepció ez mérföldekkel jobb, 
mint  amit mi csináltunk  20  évvel ezelőtt, mert azóta változott  a  világ. Úgyhogy igazából én 
ennek örülök,  de van  egy olyan dolog, más  volt  az elvárás és egyszerűen mást kellett írni.  De, 
amit  most a  sein  és  a  sollen  melle raknék az az, hogy egy dologban nagyon fontos lenne ezt az 
anyagot  is  továbblépni és hogyha mivel ezek ugye ismétlődő feladatok, tehát ezért nem árt, 
hogyha én erre figyelmeztetést dobok. Nevezetesen az, hogy ez az anyag én úgy szoktam az 
ilyen anyagokat mondani, hogy egydimenziós leírás, amikor az összefüggéseket nem nagyon 
mutatja meg az anyag.  Van  benne egy csomó minden, ami mutatja, tehát igazságtalan lennék, 
ha  azt mondanám, hogy ez nincsen benne,  de  hogy én egy ilyen anyagtól 21-ben, meg 22-ben, 
meg 23-ban már azt várom, hogy összefüggéseket  is  felmutasson. Gyakorlatilag az 
összefüggéseknél  a  lényeg az, hogy  a  továbblépést mutatja meg egy-egy ilyen beszámoló és 
azért kellenek ezek az összefüggések, úgyhogy én erre szeretnék ösztönzést adni, köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és Szily-Darók Ildikónak megadom a szót. 

Szily-Darók Ildikó 
Én az ilyen anyagot Gézától tanultam megcsinálni. Emlékszem a  20  éves koncepcióra„ hát így 
sikerült akkor sem tudtam a tananyagot, ez most vicc volt persze. Tehát igazából nem 
rendeltünk anyagi forrásokat ahhoz, hogy szakértőket tudjunk alkalmazni az anyag 
megírásánál. Saját kollegáimat, saját szakértőimet alkalmaztuk, akik nem rendelkeztek 
szociológiai ismeretekkel,  de  valóban tudtunk volna még a kabinetben és a szélesebb 
merítésben több kollégát felkérni, hogy saját tudásával járuljon hozzá az anyag elkészítéséhez. 
En  azt érzem, hogy ez egy új út most amire ráléptünk, tehát nemcsak a kötelező formákat 
hoztuk benne, hanem próbáltunk elmozdulni afelé, hogy megmutassuk ennek a kerületnek a 
lakosságára gyakorolt hatását és remélem fejlődni fogunk benne, illetve több ilyen jellegű 
anyag készül.  Most  álltunk neki vagy futottunk bele a Helyi Esélyegyenlőségi programra, ami 
kvázi erre az anyagra épül és abba sokkal több lehetőségünk van, hogy az összefüggéseket 
megmutassuk, hiszen ez a koncepció ezt kiragadottan az intézményrendszerünk működtetését, 
működését célozza, míg a helyi esélyegyenlőségi program pedig a kerület esélyegyenlőségének 
a kezelését, az afelé vezető utat próbálja majd fölvázolni. Tehát amit Géza mondott az inkább 
HEP-ben fog kézzelfoghatóvá válni. Ez a hardver az lesz a szoftver, én úgy érzem egy kicsit a 
kettőnek a viszonyát.  De  köszönöm és elfogadom a kritikát teljesen, 3-as alá. 
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Hermann  György 
Köszönöm szépen, úgy látom, hogy most már tényleg nincsen több hozzászólás, úgyhogy 
akkor a napirend vitáját lezárom és szavazásra szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati 
javaslatot. Megállapítom, hogy  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett határozati javaslatot 
elfogadtuk. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  18/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

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

Napirend H.S. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Szily-Darók Ildikó 
Régóta várunk a Szent Kozma SZMSZ-ére, ami megszületett. Nagyon jelentős szakmai munkát 
tettek le a kollégák az asztalra. Remélem, hogy most mindenki számára elfogadható ez az 
SZMSZ és megfelel a jogszabályi háttémek is. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a kiegészítést és akkor a napirend vitáját megnyitom és Gosztonyi Gézáé a 
szó. 

Gosztonyi Géza 
Köszönöm  3  vagy lehet, hogy  4  lesz, nem tudom,  3  biztosan. Az első a  11 13.  oldal, ahol a 
„bevétel a JEK saját bevételének részét képezi" című kitétel szerepel. Kérdezem, hogy mekkora 
tételről van szó nagyságrendben, tehát hogy ez egy jelentős tétel-e vagy sem. Tehát, 
nevezetesen az, hogy a JEK a helyiségeit bérbe adja más cégeknek vagy van más bevétele a 
JEK-nek ezen kívül, tehát ami ebbe a körbe tartozik, ez az első kérdés. 
A 2. a  21.  oldalon a JEK igazgatójának a jogkörébe tartozik, hogy bármely szervezeti egységet 
vagy feladatot saját hatáskörbe vonhat. Én ezt kivenném a jogkörei közül, ugyanis azt 
gondolom, hogy ez az alapítónak a dolga, tehát az, hogy milyen szervezeti felépítést képzel el 
az nem a működtető igazgatónak a dolga, hanem az az önkormányzaté a véleményem szerint. 
A 3. a  68.  oldalon az érdekegyeztetés témája, ahol az orvosi kamara, a szakdolgozói kamara és 
a szakmai egyesületek vannak megnevezve, úgy hogy nem pontosak a megnevezések, alatta 
persze ott van pontosan is,  de  a szövegben nincsen. Tehát ezért én azt mondanám, hogy 
ehelyett inkább azt írnám, hogy kamarák, szakszervezetek és szakmai egyesületek és elég 
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vicces az, hogy az érdekvédelemben a szakszervezet még csak meg sincs említve. 
A 87.  oldalon szerepel egy közlési tilalom kifejezés. Tehát úgy hangzik, hogy a JEK minden 
dolgozója munkajogi felelősséggel is tartozik olyan közléssel kapcsolatban, melyek működése 
oly módon érinti, hogy rontja annak jóhírnevét stb. stb. Én egy jelzőt raknék be, nevezetesen 
azt, hogy a JEK működését oly módon érinti, hogy indokolatlanul rontja annak jóhírnevét, mert 
ugyanis az,  ha  egy esetleges visszásságról van szó bárhol, akkor szükségszerűen ront az 
intézmény hírnevén, hogyha egy ilyen esetet valaki felplankol.  De ha  beigazolódik, akkor nem 
a bejelentés, hanem az intézménynek a vezetése az, ami rontja az intézmény jó hírét. Tehát elég 
viccesen hangzik ez a kitétel. Úgyhogy én ide ezt az indokolatlanul szót raknám bele, 
egyébként egy kiváló anyag, köszönöm. 

Szily-Darók Ildikó 
Köszönöm szépen az észrevételeket, egyrészt amit tudok, konkrétan azt mondom.  A  Szent 
Koronának helyiségkiadásból vannak bevételei, a Patikát adja ki és az Audiológiai Centrumnak 
a helyiségét adja ki,  ha  jól tudom és a szemészetet szemüveg készítéshez egy ilyen egy ilyen 
pultot  ad  még ki, más nincsen, Súgjatok nyugodtan hangosabban, a parkolás, a bűvös parkolás 
igen, ennyi bevétele van. Szerintem sajnos nem túl jelentős bevétel jelenleg ez. Reméljük, 
hogyha esetleg majd sikerül és be tudjuk szerezni azokat a gépeket, amikre pályáztunk, akkor 
lehet, hogy egy kicsit több bevételt tud majd hozni a Szent Kozma, merthogy azt hiszem, hogy 
a fogröntgen például pontosan egy olyan készülék, amit hosszú távon lehet a lakosság felé akár 
piaci áron a szolgáltatást árusítani, hiszen nagyon kevés ilyen  4D-s fogröntgen van 
Magyarországon.  A  másik az, hogy mi vonjuk magunkhoz és mi itt a hivatalban állítsuk össze 
az intézménynek a Szervezeti ábráját, hát én nagyon szívesen barkácsolok, ismeritek a 
képességeimet bárminek nekiállok és még lehet, hogy a műtőben is eligazodnék,  de  nem 
mernek ilyenre vállalkozni. Azt gondolom, hogy ez a szakembereknek a feladata. Mi maximum 
felül tudjuk bírálni, hogyha azt látnánk, hogy a JEK igazgatója valami egészen olyan dolgot 
tett, ami számunkra szakmapolitikailag, politikailag nem vállalható, akkor biztos, hogy 
beleszólnánk ebbe a működésbe,  de  ezt nem oly módon, hogy mi állítsuk össze, hanem 
maximum azt a kontroll funkciót, amit most ennek az SZMSZ-nek az elfogadásával is 
gyakorolunk, ezt hagyjuk magunknál. Többet semmiképpen nem szeretnék.  A  többi 
szövegszerű javaslatot pedig én azt gondolom, hogy megköszönöm, hogyha Géza leírnád és ezt 
megfuttatnánk vagy elküldenénk hivatalosan csütörtökig a Koroknai Andrásnak. Amennyiben 
Úgy gondolja, hogy valami gépelési vagy valamilyen elgépelési vagy szövegszerű hibát 
követett el, akkor én mindig módunk van javítani a helyszínen, most viszont én nem vagyok az 
egészségügyben annyira felkent szakember, hogy azt tudjam mondani, hogy igen szerintem 
ezek így vannak,  de  köszönöm, nagyon megköszönném és itt a kolleganő a JEK-től, azt hiszem 
ezt el is tudja vállalni, hogy ezt tudjátok koordinálni és amiket mondtál esetleg  ha  itt maradtok 
utána vagy leírod akkor csütörtökig megköszönöm, hogyha ez megérkezik, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Köszönöm a választ, és akkor Gosztonyi Gézának megadom a szót újra. 

Gosztonyi Géza 
Köszönöm, én a 2-es pontra válaszolnék. Én úgy értelmezem ezt a mondatot, hogy a saját 
hatáskörébe vonná, hogy az övé a döntés, tehát nem az előkészítés, hanem a döntés. Ezt 
venném ki, tehát én ezt a döntést gondolom az önkormányzati hatáskörbe venni. Az, hogy az 
előkészítés az övék, az a világ legtermészetesebb dolga, tehát ettől én nem gondolom, hogy a 
szervezeti ábrát az önkormányzatnak kellene előállítania, csak az elfogadás lenne a mi dolgunk 
és szerintem az, hogy a saját hatáskörében van azt jelenti nálam, hogy ebben az 
önkormányzatnak nincs szerepelje, köszönöm. 
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Hermann  György 
Szily-Darók Ildikó 

Szily-Darók Ildikó 
Ha  azt döntenétek, hogy hú, hát ez az ábra nem jó, itt meg itt szeretnénk kémi változást, a 
döntés most itt van éppen előttetek ennek az anyagnak az elfogadásával, mert ennek a 
melléklete a szervezeti ábra. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen pontosítást Szily-Darók Ildikónak és akkor Sántha Pétemének még lenne 
hozzászólása. 

Sántha Péterné 
Köszönöm a szót Elnök úr, egyáltalán nem ehhez az anyaghoz szólnék hozzá, csak a 
fogröntgen jutott eszembe, hogy nagyon régen találkoztam az ellátási szerződés újrakötésével, 
a SOTE-val, ez él még? Józsefváros lakosságának fogszakorvosi el... 
(Nem érthető) 

Sántha Péterné 
Köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a hozzászólásokat, további hozzászólások hiányában a napirendi pontot 
lezárom és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot. Megállapítom, hogy  7 
igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  19/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(7  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.  július  22-i  ülése 

Napirend  11.6.  pontja: Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
42/2018.  (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Bálint Gergely távozott. 

Hermann  György 
Előterjesztőként meg is kérdezem Alpolgármester asszonyt. Nem kíván kiegészítést tenni. 
Bálint Gergelynek munkaügyek miatt távoznia kellett, így tudta megoldani, nem tudtam, hogy 
meddig fog tudni maradni, majd legközelebb próbálunk gyorsabban végezni a kedvéért, 
mindenesetre most akkor a napirend vitáját megnyitnám.  De  úgy látom, hogy nincsen kérdés, 
hozzászólás, úgyhogy akkor egyúttal le is zárom és szavazásra bocsátom az egy  1  pontból álló 
határozati javaslatot. Megállapítom, hogy  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a Bizottság a 
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határozati javaslatot elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi  es 
Lakásügyi Bizottsága  20/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

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

Napirend  11.7.  pontja: Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Az előterjesztő: Szili-Darók Ildikó, akinek megadom a szót. 

Szily-Darók Ildikó 
Az elhunyt háziorvos praxisát vásárolná meg egy régi-új háziorvosunk. Örömmel üdvözölném 
ismét Kingát a háziorvosok között. Azt gondolom, hogy Dénes Kinga személyével olyan nagy 
tudású háziorvos jönne vissza a kerületbe, akinek a tudása és az emberi hozzáállása csak 
szuperlatívuszokban tárgyalható. Kérem, hogy szavazzák meg ezt az előterjesztést. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a kiegészítést.  A  napirend vitáját megnyitnám,  de  úgy látom nincsen 
hozzászólás, úgyhogy akkor le is zárom és kérem a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról most! Megállapítom, hogy  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett 
Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  21/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület  2021.  július  22-i  ülése 
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Napirend  11.8.  pontja: Javaslat a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér 
mértékéről szóló  16/2010.  (1II.08.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére és új önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester;  Hermann  György önkormányzati képviselő 

Hermann  György 
En  most itt nem kívánnék kiegészítést tenni ebben a pillanatban.  A  napirend vitáját megnyitom 
és odaadom az szót Gosztonyi Gézának. 

Gosztonyi Géza 
Köszönöm, néhány elvi mondatot mondanék és azt összeírtam, mert ez egy eléggé mérföldkő 
jellegű dokumentum. Én azt gondolom, hogy a koncepció világos és teljesen egybe is vág az öt 
vagy nevezzük hatpárti frakció egységes politikai szándékaival, mégpedig azzal, amivel a 
választáson megnyerte a józsefvárosiak bizalmát. Oly mértékben példamutató jellegűnek 
tartom, hogy nagy valószínűséggel más kerületi önkormányzatok is át fogják venni ezt a 
rendelkezést, vagy ennek sok elemét. Hiszen meg volt számos, a rendszerváltás óta kezeletlen 
kérdés. Ezek közül a legfontosabb a lakhatáshoz való állampolgári jog kérdése.  A  minimálisan 
elfogadható elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalmának bevezetésével minden szereplő és 
minden érintett számára megnyugtatóan rendezi az eddig megoldhatatlan helyzeteket és 
megvédi a józsefvárosiakat a hajléktalanná válás veszélyétől. Egyúttal szakít a Fidesz büntető-
jutalmazó jellegű lakáspolitikájával.  A  Fidesznek a kedvezőbb vagyoni helyzetűeket lakáshoz 
juttató gyakorlatával.  A  Fidesz pártpolitikai előjogokra épülő átláthatatlan rendszerét felváltja a 
pályázati redisztribúcióval és megállítja a Fidesz lakosságcserére irányuló retrográd törekvéseit. 
Ez a szabályozás nyugodtan állíthatjuk, hogy bírja a józsefvárosiak támogatását, köszönöm 
szépen. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen a hozzászólást és úgy tűnik, hogy további hozzászólások nincsenek most a 
rendelethez. Gyanítom, hogy a testületi ülésen azért még lesznek bőven. Le is zárnám akkor 
most a napirend vitáját és kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy szavazzanak róla most. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  22/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását. 

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

Napirend  11.9.  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 
Előterjesztő Pikó András polgármester 
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Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom, bár itt nem nagyon szokott kérdés lenni és úgy tűnik, hogy most 
sincs, úgyhogy a napirend vitáját lezárom és kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy a 
határozati javaslatról szavazzunk most! Megállapítom, hogy  6  igen  0  nem és  0  tartózkodás 
mellett a Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  23/2021.  (VII.  20.)  számú határozata 

(6  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

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

Hermann  György 
Az ülés végén a Bizottság tagjai a Bizottság hatáskörébe tartozó ügyben a Jegyzőtől, illetve a 
Bizottság elnökétől felvilágosítást kérhetnek,  de  úgy tűnik, hogy nincs ilyen. Megköszönöm a 
bizottsági tagoknak a munkáját és az ülést  14  óra  01  perckor lezárom. Köszönöm mindenkinek 
a részvételt, további szép napot mindenkinek. 

Czeg dy Ádám 
Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

He ann György 
Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

A  jezk,9y 4 késziitette: 

P  liS ánd ek ,,--, , .- - , 
, 

Jegyzői binet zervezésilroda 
intéz 

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

   

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2021.  július 20-án (kedd)  13:00 

órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300-as termében 

megtartott  2.  rendes ülésérő l 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20 13:10 
Típusa: Nyílt 
Határozat  11. Elfogadva 
Egyszerű 

Tárgy: Napirend 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 7 100.00 77.78 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:16 
Típusa: Nyílt 
Határozat  12; 
Egyszerű 

Elutasítva 

  

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 1 16.67 11.11 

 

Nem 5 83.33 55.56 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 1 11.11 

 

Távol 2 22.22 

 

Összesen 9 100.00 

 

Megjegyzés: 

   

Név 

 

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

 

Nem sz. 

 

Gosztonyi Géza 

 

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

 

Nem 

 

Hermann  György 

 

Nem 

 

Könczöl Dávid 

 

Nem 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz  Gábor  Miklos 

 

Nem 
Nem 

 

Egry Attila 

 

Távol 

 

Molnar  Zoltán 

 

Távol 
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Szavazás eredménye 

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

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 85.71 66.67 

 

Nem 1 14.29 11.11 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Nem 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:27 
Típusa: Nyílt 
Határozat  14. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 5 71.43 55.56 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 2 28.57 22.22 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglécly Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Tart. 
Tart. 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnár  Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:28 
Típusa: Nyílt 
Határozat  15. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav°/0 Össek 

 

Igen 5 71.43 55.56 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 2 28.57 22.22 

 

Szavazott 7 100.00 77.78 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 2 

 

22.22 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Tart. 
Tart. 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:30 
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 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:35 
Típusa: Nyílt 
Határozat  17. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

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 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:43 

  

Típusa: Nyílt 

   

Határozat  18. Elfogadva 

  

Egyszerű 

   

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 
Bálint Gergely Igen 
Czeglédy Ádám Igen 
Gosztonyi Géza Igen 
Hermann  György Igen 
Könczöl  David Igen 
Sántha Péterné Igen 
dr.  Weisz Gabor Miklos Igen 
Egry Attila Távol 
Molnar Zoltan Távol 

Frakció 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:53 
Típusa: Nyílt 
Határozat  19. 
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 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:55 
Típusa: Nyílt 
Határozat  20. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Peterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Távol 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:56 
Típusa: Nyílt 
Határozat  21. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav°/0 Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Távol 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 13:59 
Típusa: Nyílt 
Határozat  22. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl Dávid 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz  Gábor  Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Távol 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnár Zoltán 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021.  július  20. 14:01 
Típusa: Nyilt 
Határozat  23. 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 6 100.00 66.67 

 

Nem 0 0.00 0.00 

 

Tartózkodik 0 0.00 0.00 

 

Szavazott 6 100.00 66.67 

 

Nem szavazott 0 

 

0.00 

 

Távol 3 

 

33.33 

 

Összesen 9 

 

100.00 

 

Megjegyzés: 

    

Név 

  

Voks Frakció 
Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Gosztonyi Géza 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Sántha Péterne 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Bálint Gergely 

  

Távol 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Molnar Zoltan 

  

Távol 
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