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

JEGYZ Ő KÖNYV 

Készült: A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság  2021.  szeptember 21-én 
(csütörtök)  17:00  órai kezdettel a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 
300-as termében megtartott  4.  rendes nyílt üléséről 

Levezető elnök:  Hermann  György 

Jelenlévő tagok: 
Czegledy Ádám - alelnök 
Sántha Pétemé - alelnök 
Könczöl Dávid 
Bálint Gergely 
Mezei Boldizsár 
Dr.  Weisz Gabor Miklos 

Távolmaradását bejelentette: Egry Attila és Gosztonyi Géza 

Jelenlévő meghívottak: Szili-Darők Ildikó - alpolgármester;  Dr.  Vörös Szilvia — aljegyző; 
Hörich  Szilvia — gazdasági vezető; Tiszai Árpád -  a  Költségvetési és Pénzügyi ÜgyosztáIv 
vezetője;  Dr. Magyar Attila  — jogi referens; Pokornyi Viktória — Humánkapcsolati Iroda 
vezetője;  Nagy  Ibolya —  a  Családtámogatási iroda vezetője; Szalva Judit - Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.;  Dr.  Szirti  Tibor  - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn.;  Takács 
Gábor - Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-
helyettese; Koscsóné Kolkopf Judit - Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője 

Hermann  György 
Tisztelettel köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, a meghívott vendégeket és valamennyi 
jelenlévőt és szeretném megköszönni minden jelenlévőnek a rugalmasságát, hogy kivételesen 
ilyen késői időpontban kezdjük a bizottságot, merthogy egy fontos megbeszélés miatt el kellett 
tolni az üléseket,  de  nagy létszámban jelen vagyunk így is, úgyhogy még egyszer mindenkinek 
köszönöm.  A Budapest  Józsefváros Önkormányzati Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság  4.  rendes ülését megnyitom és kérem a bizottság tagjait, hogy 
kapcsolják be szavazókészülékeiket a létszám megállapítása érdekében. Valaki nem, Bálint 
Gergely igen. Megállapítom, hogy jelen van  7  fő, hiányzik  2  fő Gosztonyi Géza és Egry Attila, 
mind a ketten jelezték előre, hogy nem tudnak jelen lenni a mai bizottsági ülésen.  A  Bizottság 
határozatképes.  Most  a napirendi javaslatnak az elfogadása következik a kiküldött meghívó 
szerint, melyről a Bizottság vita nélkül egyszerű többséggel szavaz. Kérem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy szavazzanak a napirendről most! Megállapítom, hogy napirendet  7  igen  0  nem és 
0  tartózkodás mellett a Bizottság elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  31/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 
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A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbi napirendet 
fogadja el: 

Napirend:  

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

1. Javaslat az LNR-F/2/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

2. Javaslat az „LNR-J/2/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  At  Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató 

3. Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  55. 3.  emelet  43.  szám alatti 
közszolgálati lakás, Budapesti Rendőr-főkapitányság dolgozója részére történő 
bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

4. Javaslat az „LNR-J/2021." típusú bérlakás pályázat eredményének 
megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

5. Javaslat az „LNR-F/2021." típusú bérlakás pályázat eredményének 
megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

6. Javaslat méltányossági támogatás iránti kérelmek elbírálására 
Előterjesztö: Szili-Darók Ildikó alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 

II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

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

2. Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázathoz 
történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 
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3. Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester; Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

4. Javaslat Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Gazdasági igazgatói 
feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester; Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

5. Javaslat a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra vonatkozó döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Dr. Eráss 
Gábor alpolgármester, Rádai Dániel alpolgármester,  Hermann  György képviselő, 
Czeglédy ildám képviselő ZÁRT ÜLÉS 

6. 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 az átruházott hatáskörben meghozható döntések következnek, az  I.1-es  számú 
napirendi pont tárgyalása következik. 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend  I.1.  pontja: Javaslat az LNR-F/2/2021. típusú" bérlakás pályázat 
kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefi2árosi Gazdálkodási Központ  Zn.  Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

Hermann  György 
Itt van velünk Szalva Judit, akit szeretnék is megkérdezni ezúttal, hogy kíván-e hozzátenni 
bármit az előterjesztéshez és lesz még pár előterjesztésről a JGK részéről. 

Szalva Judit 
Üdvözlöm a bizottsági tagokat, köszönöm szépen, nem szeretnénk hozzáfűzni semmit sem. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen  es  akkor a napirend vitáját megnyitom  es Santa  Péternéé a szó. 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen a szót Elnök M. Minden lakáspályázatnak nagyon örülünk, hiszen az előző 
ciklusokban is többször volt lakáspályázat. Mind a két pályázatnál írják, hogy nagyon sok az 
üresen álló és nagyon rossz állapotú lakás. Igen, ez egy szerencsétlen örökség, mi is próbáltunk 
rengeteget tenni, sok-sok lakást felújítottunk, hogy  jobb  legyen, hogy minél többet tudjunk 
adni.  En  remélem, hogy eljön az az idő, amikor még többet ki lehet majd írni. Örülök annak, 
hogy az MNP II-ben, tehát a Magdolna-negyed program II-ben, illetve  Ill-ban  felújított 
házakban lévő üres lakásokat, vagy azok egy részét kiírták, hiszen a Magdolna  12,  - ó most 
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lehet hogy rosszul vizsgázok - én úgy emlékeztem, hogy ez nem a II-ben újult meg,  de  lehet, 
hogy az MNP III-ban,  az viszont biztos, hogy a Nagyfuvaros  26.  az az MNP III-ban  újult meg 
és van még üres lakás.  A  Magdolna  12-t  egyébként ismerem, a 26-ot is, mert  4  évig annak is 
voltam a képviselője, annak a körzetnek. Ezek jó állapotban lévő, hiszen felújított lakások. 
Bízom benne, hogy akik pályáznak és eredményesen pályáznak, azok megbecsülik ezeket a 
felújított házakat vagy lakásokat, köszönöm szépen! 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és Bálint Gergely jelentkezik hozzászólásra, úgyhogy neki adom meg a szót. 

Bálint Gergely 
Köszönöm a szót, mindkét lakás pályázatértékelési pontrendszerével kapcsolatban lenne 
észrevételem, javaslaton. Az értékelési táblázat szerint  1  pont jár annak, aki korábbi hasonló 
jellegű pályázati eljárás során sorsolás következtében veszítette el bérleti szerződésére való 
jogosultságát. Ez a  2.  számú előterjesztés értékelési táblázatában van. Az előzőben egy picit 
más a szöveg,  de  én nem ezt látom problémának, hanem az lenne a meglátásom, hogy aki 
többedjére  ad  be lakáspályázatot az potencionálisan régóta, egyébként feltételeiben, 
személyében megfelelő. Itt sorsolásról van szó, nyilván szerencse kérdése, hogy éppen nem 
jutott lakáshoz,  de  az egyes számú előterjesztési pontnál az van, hogy egy pont jár annak, aki az 
első helyről sorsolás útján végül is nem kapott lakást a szerencse kedvezőtlen volta miatt, és én 
arra tennék javaslatot, hogy minden egyes beadott pályázat, amelyik a sors miatt nem nyer, az 
érjen  +1  pontot, méltányolva azt és valamennyire kompenzálva akár az első helyről esett ki 
valaki, akár mondjuk az első  3  helyről esett ki valaki, hogy évek óta vagy több pályázat óta 
pályázik. Tehát ennyiben szeretnék módosításra javaslatot tenni, hogy mondjuk, aki az első  3 
helyről esett ki legalább, az beadott és érvényes pályázat és nem nyertes pályázatonként plusz 
egy pontban részesülhessen. Gondoljunk bele, valaki már negyedjére, ötödjére adja be a 
pályázatát, azért annak nagyon szüksége van arra a lakásra és úgy tűnik, hogy nagyon nagyon 
ott van, nagyon megfelel a körülményeiben, a rászorultsága évek óta nem oldódott meg, én 
ezért szeretném ezt a változtatást. Valamennyire méltányolni azt, hogy valaki kitartóan zörgeti 
a harasztot, a lehetőséget, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és Szili Darók Ildikónak megadom a szót. 

Szili- Darók Ildikó 
Egyetértek azzal, hogy a régóta fennálló igényeket kicsit másként kéne kezelnünk, viszont amit 
a képviselő úr mond az egy teljesen más jellegű lakáspályáztatást igényelne. Tudniillik, hogyha 
itt most mindenki egy-egy pontot kap azért, mert valamikor beadott pár pályázatot, akkor 
nagyon elhúzódna a pontrendszer.  Most per  pillanat  10-12-15  pontok körül vannak az elérhető 
eredmények. Ez olyan szinten megdobná a rendszert, hogy matematikailag teljesen más fókuszt 
kapna, mint amit eredetileg szerettünk volna, a rászorultságot. Tehát a rászorultság mellett 
behozni az időfaktort az egy tökéletesen más matematikai gondolkodást igényelne.  De  most 
semmiféleképpen nem tudjuk ezt megváltoztatni, hiszen akkor a gyerekek száma a tartós 
betegség, az állami gondozottság, mind olyan nyomós indok, az mind háttérbe kerülne amiatt, 
hogy valaki ötször-hatszor-nyolcszor pályázik. Nagyon sok pályázónk körülbelül így pályázna, 
aztán bejön az, hogy mikortól számítjuk a pontokat.  En  tudok olyan emberről, aki  20  éve 
minden pályázaton beadja pályázatát és soha nem nyert. Tehát akkor az kapna  20  pontot vagy 
20-szor 40-et, tehát gyakorlatilag nem lehet tudni azt, hogy mérnénk ezt, plusz nincs ilyen 
nyilvántartása a JGK-nak. Föl kéne dolgozni az összes pályázati anyagot teljesen más 
szemszögből és szintén kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt, honnan.  En  azt hiszem, hogy  30 
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éve kezdtem az Ingatlangazdálkodási Bizottság tagként,  30  éve már biztos, hogy voltak ilyen 
pályázatok. Miért zárjuk ki őket, akkor ebből az időfaktorból, hát nagyon-nagyon sok kérdést 
felvet és egy teljesen más pályáztatási rendszert feltételez. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen és akkor Bálint Gergelyé a szó megint. 

Bálint Gergely 
Észrevételezném, hogy a jelenlegi pályáztatási rendszer lottó faktort tartalmaz. Ebben az 
esetben az, amit az Alpolgármester asszony mondott nem releváns, hiszen a szerencse bármikor 
közbeszólhat a legrászorulóbb, legtöbb gyermekkel rendelkező kérelmező esetében is, úgyhogy 
hagyjuk ezt. 

Hermann  György 
Bocsánat, most én most én vagyok soron, én szeretném egy kicsit kiegészíteni Alpolgármester 
asszonyt, hogy elég sok szempont elhangzott amellett, hogy miért nem tartjuk szerencsésnek 
ezt a módosítást. Én mindenképpen behoznám azt is, hogy ez a pontrendszer, ami itt ebben a 
pályázatban szerepel, ez egy hosszú folyamat eredményeképpen alakult ki. Tehát abban az 
esetben, hogyha ennek bármelyik részét megbolygatjuk, akkor teljesen más szempontok fognak 
érvényesülni, mint ahogy egyébként az már Alpolgármester asszonytól is elhangzott. 
Természetesen lehet más esetben hasonló javaslatokat tenni, hasonló szempontokat figyelembe 
venni,  de  egy hosszú vita és szakmai szempontok alapján kialakított pontrendszert nem nagyon 
tartok szerencsésnek ilyen ponton megbolygatni, illetve még egyszer én is felhívnám arra a 
figyelmét a tisztelt bizottsági tagoknak, amit Alpolgármester asszony mondott, hogy 
amennyiben nincs ilyen nyilvántartás, márpedig jelenleg nincs ilyen nyilvántartásunk, akkor 
teljesen kezelhetetlenné válik ez az egész, köszönöm, Szili- Darók alpolgármester asszonyé a 
szó. 

Szili- Darók Ildikó 
Köszönöm, én csak a stílust szeretném egy picit kifogásolni és azt gondolom, hogy barátok és 
szakmai kollegák vagyunk, hagyjuk ezt, nem szeretem, tehát hogyha szakmai kérdés van, 
szakmai választ megkísérlek az összes  40  éves tudásomból adni és a „hagyjuk ezt" meg 
szerintem nem olyan, ami egy Bizottságon elfogadható, elnézést, köszönöm. 

Hermann  György 
Köszönöm és akkor Bálint Gergelyé a szó ismét. 

Bálint Gergely 
Ebben az ügyben utoljára kérek szót. Arra szeretném fólhívni a továbbiakban a figyelmet, hogy 
a gyerekek tragédia bekövetkezése nélkül megmaradnak a családokban, a súlyos betegségek 
csodák nélkül tovább folytatódnak, tehát abból a szempontból hátrányt nem jelentenek, viszont 
a várakozási faktor és a Bizottság, illetve az önkormányzat hatáskörén kívül lévő tényezők, 
azok bizonytalanítják el ezt a helyzetet. Gondoljanak bele, amikor egy súlyos eseten akkor sem 
tudunk segíteni, hogyha a legrászorulóbb emberről vagy családról van szó, mert egyszerűen a 
sorsoló kerék az nem úgy működött, ahogy az életszerűség azt megkívánná, vagy a rászorultság 
megkívánná. Azt gondolom, hogy egyetlen pont faktora, tehát mikor gyűlhet valakinek össze 
annyi pontja, hogy döntően befolyásolja és kiszorítson esetleg a lehetőségből másokat.  3  év 
alatt,  4  év alatt? Igen, az lehetséges, akkor jó lenne azon is elgondolkodni, hogy például ide is 
egy időkorlátot be lehetne illeszteni, mondjuk  3  éven keresztül, és akkor nem gondolom, hogy 
veszélyeztetné bárki is az esélyét vagy lehetőségét legalábbis, ami ugye a matematikailag 
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kiszámítható esélyt illeti, és amíg olyan pályázatot nem tud készíteni az Önkormányzat, ami a 
lottó faktort is ki tudja küszöbölni, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Köszönöm és akkor én még nagyon röviden megpróbálom lezárni ezt a vitát. Én azt gondolom, 
hogy itt sok méltányolandó szempont elhangzott. Azt gondolom, hogy ez egy olyan szakmai 
vita, ami szükséges és azt is gondolom egyúttal, hogy akár következő pályázatoknál ezek a 
szempontok figyelembe vehetők, beépíthetők, lehet róluk vitatkozni, különösen annak a 
fényében, hogy ne felejtsük el, hogy az egyes pályázatok azok különböző célcsoportokra 
vannak kiírva. Itt ugye kifejezetten, ahogy elhangzott itt a hátrányos helyzet, ami az egyik 
legfontosabb faktor természetesen. Pontosan azért, merthogy egyéb esetekben előfordulhatna 
az, hogy olyanok, akik régóta várnak lakásra egyszerűen bizonyos pályázati feltételek mellett 
soha nem lesznek rá esélyesek, ezért máskor más pontrendszert kell alkalmazni.  De  most jelen 
esetben én semmiképpen nem gondolom azt, hogy változtatni kellene.  A  következő leendő 
pályázatok kiírásánál lehet hasonló vitákat lefolytatni, köszönöm szépen, és mivel úgy látom, 
hogy nincsen több kérdés, illetve hozzászólás, ezért akkor arra kérném a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy a határozati javaslatról szavazzunk most! Megállapítom, hogy a bizottság  7  igen 
0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság  32/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Az „LNR-F/2/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  pályázatot ír ki, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló  25/2021. 
(VII.22.) számú önkormányzati rendelete szerint azon személyek részére, akik vagy akikkel 
együtt költöző közeli hozzátartozói a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakás 
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával nem 
rendelkeznek, az előterjesztés  1.  és  2.  számú mellékletét képező Pályázati Felhívásban és a 
Pályázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. 

A  pályázatra kiírt lakásokra a tulajdonos Önkormányzat költségelvű bérleti díj előírása 
mellett, a lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének  2  havi összegével azonos 
mértékű óvadékfizetési kötelezettséggel,  10  év határozott időtartamra szóló bérleti 
szerződést köt a nyertes pályázóval, az alábbiakban felsorolt szobaszámú, alapterületű  es 
komfortfokozatú, összesen  8  darab bérlakásra vonatkozóan. 
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sorsz. hrs& cím szoba alapterii 
let 

komfort-

 

fokozat 
I. 5305/A/3. Dankó utca 17..fszt.  1. I szobás 28,20 m2 komfortos 
2. 5305/A/9. Dankó utca 17..fszt.6. I szobás 28,90 m 2 komfortos 
3. 5292/1. Magdolna utca  12.  OEfszt.  7. 1  szobás 31,00 m 2 komfortos 
4 5292/1. Magdolna utca  12.  L em.12. 1  szobás 28,00 m2 komfortos 
5 5292/1. Magdolna utca.12. L  em. 17. 1  szobás _ 32,00 m 2 komfortos 
6 5292/1. Magdolna utca.  12. IL em. 30. I szobás 27,00 m 2 komfortos 
7. 5082/1. Nagy Fuvaros utca  26.  fszt.  14. 1  szobás 26,00 m 2 komfortos 
8 5018/A/74 Diószegi Sámuel utca  44/a. IV. 

em.71. 
1  szobás 27,00 m 2 komfortos 

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

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 
2.)  pont esetében a pályázati felhívás közzétételére:  2021.  szeptember  27.  - 2021.október  29. 
2.)  pont esetében a pályázati lebonyolításra:  2022.  január  31. 

Hermann  György 
Igen, elnézést, én hibáztam, úgyhogy akkor korrigálok, hogy természetesen először a módosító 
javaslatról kellett volna szavaznunk, úgyhogy akkor ismételjük meg a szavazást. Először akkor 
tehát arról a módosító javaslatról szavazzunk, amit Bálint Gergő bizottsági tagtársunktól 
elhangzott, akit megkérek, hogy akkor viszont foglalja össze egy mondatban a javaslatát. 

Bálint Gergely 
Köszönöm, tehát a javaslatom az, hogy mindkét lakáspályázat esetében az a kérelmező 
pályázó, aki előző pályázaton kiesett az első  3  helyről az kaphasson +  1  pontot eddig beadott 
pályázatonként. Van még egy mondat hozzá akkor, ez visszamenőlegesen maximum  3  évig 
érvényes vagy érvényesíthető, köszönöm,  ha  kell, akkor beadom írásban is. 

dr. Vörös Szilvia 
Most  az  1.  napirendről szavazunk, tehát ez az első napirendhez szóló módosítás, a  2. 
napirendhez szólóan majd akkor megismételjük jó, mert egyszerűen nem tudunk szavazni a 2.-
ról is, így jó, köszönöm. 

Hermann  György 
Akkor most kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy először szavazzunk Bálint Gergely 
módosító, akkor most szavazzunk először a módosító javaslatról és utána szavazzunk a magáról 
az előterjesztésről.  1  igen és  6  nem valamint  0  tartózkodás mellett a Bizottság a módosító 
javaslatot elutasította. 

A  szavazás eredménye:  1  igen,  6  nem,  0  tartózkodás mellett elutasítva. 
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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság  33/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(1  igen,  6  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság ügy dönt, hogy nem fogadja el Brilintfiergely 
Úr javaslatát, mely szerint mindkét lakáspályázat esetében az a kérelmező, pályázó, aki előző 
pályázaton kiesett az elsó' három helyről az kaphasson  +1  pontot pályázatonként. Ez 
visszamenőlegesen maximum  3  évig érvényes vagy érvényesíthető 

Hermann  György 
És akkor most ismételjük meg a szavazást, tehát akkor az eredeti határozati javaslatról fogunk 
szavazni, indítható a szavazás. Megállapítom még egyszer, hogy  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás 
mellett a Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság  34/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

Az „LNR-F/2/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  pályázatot ír ki, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló  25/2021. 
(VII.22.) számú önkoonányzati rendelete szerint azon személyek részére, akik vagy akikkel 
együtt költöző közeli hozzátartozói a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakás 
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával nem 
rendelkeznek, az előterjesztés  1.  és  2.  számú mellékletét képező Pályázati Felhívásban és a 
Pályázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal. 

A  pályázatra kiírt lakásokra a tulajdonos Önkormányzat költségelvű bérleti díj előírása 
mellett, a lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének  2  havi összegével azonos 
mértékű óvadékfizetési kötelezettséggel,  10  év határozott időtartamra szóló bérleti 
szerződést köt a nyertes pályázóval, az alábbiakban felsorolt szobaszámú, alapterületű és 
komfortfokozatú, összesen  8  darab bérlakásra vonatkozóan. 

sorsz. hrsz. cím szoba alapterü 
let 

komfort-

 

fokozat 
komfortos I. 5305/A/3. Dankó utca  17.  fszt. I. I szobás 28,20 m2 

1 5305/A/9. Dankó utca  17.  fszt.6. 1  szobás 28,90 m 2 komfbrtos 
3. 5292/1. Magdolna utca  12.  fszt.  7. 1  szobás 31,00 m 2 komfortos 
4. 5292/1. Magdolna utca  12.  L em.12. I szobás 28,00 m 2 komfortos 
5. 5292/1. Magdolna utca.12. L  em. 17. 1  szobás 32,00 m2 komfbrtos 
6 5292/1. Magdolna utca.  12.  II.  em. 30. 1  szobás 27,00 m 2 komfortos 
7. 5082/1. Nagy Fuvaros utca  26.  fszt.  14. I szobás 26,00 m 2 komfortos 
8. 50I8/A/74 Diószegi Sámuel utca  44/a. IV. 

em, 71. 
I szobás 27,00 m2 komfortos 

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

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: 
2.)  pont esetében a pályázati felhívás közzétételére:  2021.  szeptember  27.  - 2021.október  29. 
2.)  pont esetében a pályázati lebonyolításra:  2022.  január  31. 

Hermann  György 
És akkor most következik az  1.2-es  számú napirendi pont. 

Napirend  1.2.  pontja: Javaslat az „LNR-J/2/2021. típusú" bérlakás pályázat 
kiírásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefi,árosi Gazdálkodási Központ Zr!. Nováczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató 

Hermann  György 
Megkérdezem Szalva Juditot, hogy kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 

Szalva Judit 
Nem kívánok az előterjesztéshez hozzátenni, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Akkor a napirend vitáját megnyitom és úgy látom, hogy nincsen hozzászólás, a napirend vitáját 
lezárom és akkor most megint szavazzunk az előbb elhangzott módosító javaslatról az LNR-
J/2/2021 típusú pályázat esetében is, akkor először a módosítóról szavazunk, kérem tisztelt 
bizottsági tagokat, hogy szavazzanak most. Megállapítom, hogy  1  igen  6  nem és  0  tartózkodás 
mellett a Bizottság a módosító javaslatot elutasította. 

A  szavazás eredménye:  1  igen,  6  nem,  0  tartózkodás mellett elutasítva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottság  35/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(1  igen,  6  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem fogadja el Bálint Gergely 
Úr javaslatát, mely szerint mindkét lakáspályázat esetében az a kérelmező, pályázó, aki előző 
pályázaton kiesett az első három helyről az kaphasson  +1  pontot pályázatonként. Ez 
visszamenőlegesen maximum  3  évig érvényes vagy érvényesíthető 

Hermann  György 
És akkor most szavazunk az eredeti határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a Bizottság  7 
igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett határozati javaslatot elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 
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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  36/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

az „LNR-J/2/2021. típusú" bérlakás pályázat kiírásával kapcsolatos döntés 
meghozataláról 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.)  Pályázatot ír ki, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásáról szóló  25/2021. 
(VII.22.) számú önkormányzati rendelete szerint azon személyek részére, akik vagy 
akikkel együtt költöző közeli hozzátartozói a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakás 
tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, önkormányzati lakás bérleti jogával nem 
rendelkeznek, az előterjesztés  1.  és  2.  számú mellékletét képező Pályázati Felhívásban és a 
Pályázati jelentkezési lapban meghatározott tartalommal, piaci alapú bérleti díj fizetési 
kötelezettség mellett, bérbeszámítással. 

A  pályázatra kiírt lakásokra a tulajdonos Önkormányzat piaci alapú bérleti díj előírása 
mellett, a lakás csökkentő-növelő tényező nélküli lakbérének  3  havi összegével azonos 
mértékű óvadékfizetési és felújítási kötelezettséggel, határozott idejű,  10  évre szóló bérleti 
szerződést köt a nyertes pályázóval, az alábbiakban felsorolt szobaszámú, alapterületű és 
komfortfokozatú, összesen  8  darab bérlakásra vonatkozóan. 

 

hrsz. dm szobaszám alapterüle 
komfort 
fokozat 

 

Ira 35086/2/1. Bauer  S. utca  4.  I.  em 8 1,5  szobás 39,40m2 komfortos 

2) 35979/1. Diószegi S. utca  18.  3.em.l. 1  szobás 50,12m2 félkomfortos 

3) 35980/A/17. Diószegi S. utca  20.  fszt.  15. 1,5  szobás 38,00m2 komfortos 

4) 35981/1 Diószegi S. utca  22. 1. em. 30. 2félszoba+hallos 46,00m2 összkomfortos 

5) 35892/1. Kőris utca  10.  I.  em. 5 I szobás 52,00m2 összkomfortos 

6) 35292/1. Magdolna  u. 12. 3. em. 60. 1  szobás 30,00m2 félkomfbrtos 

7) 35292/1. Magdolna utca  12. 3. em. 64. I szobás 30,00m2 félkorufbrtos 

8) 35664/1. "'niter  utca  18. 1. em. 4. I szobás 36,00m2 komfbrtos 

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

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő:  2.)  pont esetében a lebonyolításra:  2022.01.31. 
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Hermann  György 
Az  I.3-as  számú napirendi pont tárgyalása következik, melyet a Bizottság ZÁRT ülés 
keretében tárgyal, kérem biztosítsák a zárt ülés feltételeit. 

Napirend  1.3.  pontja: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Rákóczi út  55. 3.  emelet  43. 
szám alatti közszolgálati lakás, Budapesti Rendőr-főkapitányság dolgozója részére 
történő bérbeadással kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: JózsejVárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

37/2021. (IX. 21.)  sz. SZELB határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.4.  pontja: Javaslat az „LNR-J/2021." típusú bérlakás pályázat 
eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

38/2021. ax 21.)  sz. SZELE határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.5.  pontja: Javaslat az „LNR-F/2021." típusú bérlakás pályázat 
eredményének megállapításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  sy  (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

39/2021. (IX 21.)  sz. SZELE határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  1.6.  pontja: Javaslat méltányossági támogatás iránti kérelmek 
elbírálására 
Előterjesztő: Szili-Darök Ildikó alpolgármester ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46. (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

40/2021. (IX 21.)  sz. SZELE határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 
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II. Képviselő-testületi előterjesztések 
(írásbeli előterjesztések) 

Napirend  11.1.  pontja: Javaslat a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat  2021.  évi költségvetésről szóló  5/2021.  (II.  25.)  önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester 

Hermann  György 
Tiszai Árpád  van  itt jelen,  a  Pénzügyi Osztály osztályvezetője. Aki az előző bizottsági ülést 
végig ülte az már hallott egy összefoglalót  Hörich  Szilviától, úgyhogy akkor én  most  Tiszai 
Árpádnak  is  megadnám  a  szót, egy hasonlóra, köszönöm szépen. 

Tiszai Árpád 
Köszönöm szépen Elnök úr! Tisztelt Bizottság, éppen ezért nagyon rövid leszek.  A 
költségvetés  2.  módosításának  a 31,7  milliárd forintot némileg meghaladó főösszege az igen 
kevés mértékben változik vagy kismértékben változik, alig  20.000.000  forinttal,  19,4  millió 
forinttal. Igazából  a  belső mozgások jelentősek, ahogy gazdasági vezető asszony már az előző 
bizottsági ülésen elmondta, hogy alapvetően  3  tételből áll össze, ezek döntően technikai jellegű 
módosulások az egyik  a  normatívák az állami támogatások mértékének  a  változását, illetve 
beépítését érinti.  A 2.  nagy témakör  a  szabad maradvány céltartaléknak  a  felhasználását,  a 3. 
pedig  a  zárótételeknek  a  felosztását. Ami  a  szociális és egészségügyi ágazatot érinti az 
elsősorban  a  kötelező szociális ágazati összevont pótlékának  a  növekedése. Ez közel  32,9 
millió Ft-tal növekszik  a  költségvetésben. Ez ugye központi támogatás, ez közvetlenül beépül 
az intézményeknek  a  bér kiadásaiba.  A  szabad maradvány céltartalék felosztása alapvetően két 
intézményünket érinti. Ez az előterjesztés  5.  oldalán részletesen ott  van,  hogy milyen jellegű 
felhalmozási feladatokra szán  a  Képviselő-testület vagy tervez  a  Képviselő-testület forrásokat 
biztosítani. Ez  a  JSZSZGYK esetében mindösszesen  20,5  millió forint, az Egyesített Bölcsődék 
esetében pedig  29,8  millió  Ft  összesen az  a  forrás, ami  a  szabad maradvány céltartalék terhére 
kerül felhasználásra és  a 3.  pedig  a  zárolt előirányzatoknak  a  feloldása, amiben az igazán 
jelentős tétel az alapvetően az ingatlanok feloldásánál az ingatlanok kiürítése céltartaléknak  a 
feloldásáról, itt  43.850.000  forint  a  Víg utca kiürítési kiadásaira feloldásra került, illetve ezt 
még  6.150.000  forinttal, egyéb  a  Tolnay utca és  a  Bérkocsis utcai ingatlanok kiürítésére szánt 
fedezetből még kiegészíti  a  JGK adatközlése alapján, ötletei alapján  a  Képviselő-testület, igy 
erre  a  célra összesen  50.000.000 Ft  forrást biztosít  a  költségvetés 2-es számú módosításában. 
Alapvetően ezek azok az előirányzat módosítások, amelyek  a  2-es módosításban az 
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi ágazatot érinti, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Köszönjük szépen ezt az egyszerű tartalmas ugyanakkor tömör összefoglalót és akkor a 
napirend vitáját megnyitom és mivel úgy látszik most nincsen kérdés, hozzászólás, akkor a 
napirend vitáját le is zárom, és szavazásra bocsátom az  1  pontból álló határozati javaslatot. 
Megállapítom, hogy a Bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfbgadva. 
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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  41/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

A  Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet 
megalkotását és a határozati javaslatok elfogadását. 

Hermann  György 
A 11.2.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.2.  pontja: Javaslat a  Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra és pályázat kiírásra 
Előterjesztő. Dr. Ertiss Gábor alpolgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Megkérdezem Szili-Darók Ildikót, hogy kíván-e kiegészítést tenni? Nem kíván, akkor a 
napirend vitáját megnyitom és Sántha Péternének megadom a szót, mert itt szeretne 
hozzászólni. 

Sántha Péterné 
Köszönöm szépen, egy kicsit úgy vagyok, mint a költségvetéssel foglalkozó Hölgyek, Urak, 
hogy azok kedvéért, akik újak, azok kedvéért elmondanám, tehát akik nem voltak itt az előző 
bizottsági ülésen, hogy örülök annak, hogy ez az évek óta jól működő ösztöndíjprogram ebben 
az évben is újra működik. Örülök annak, mert elhangzott az előző bizottsági ülésen, hogy meg 
kellene emelni azt a határt, összeghatárt, amivel pályázhatnak, én viszont kifejeztem örömömet 
afölött, hogy nem emeljük ezt a határt, hiszen Józsefvárosban nem horribilisek az egy főre jutó 
keresetek, így azok a felsőoktatási intézménybe jelentkezők, akik szeretnének pályázni az 
ösztöndíjra, azok ezt meg tudják tenni, köszönöm szépen. 

Hermann  György 
Köszönöm szépen, mivel több kérdés, hozzászólás nincs a napirend vitáját lezárom és az  1 
pontból álló határozati javaslatot szavazásra bocsátom. Megállapítom, hogy  7  igen  0  nem és  0 
tartózkodás mellett a Bizottság a határozati javaslatot elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  42/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Hermann  György 
A 11.3.  napirendi pont tárgyalása következik. 
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Napirend  11.3.  pontja: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának kiírására 
Előterjesztő: Pikó András polgármester; Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Kérdezem Alpolgármester asszonyt kíván-e kiegészítést tenni? Mivel nem, a napirend vitáját 
megnyitom és kérdés, hozzászólás hiányában le is zárom és kérem a tisztelt bizottsági tagokat, 
hogy ez egy pontból álló határozati javaslatról szavazzanak most. Megállapítom, hogy a 
Bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  43/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Hermann  György 
A 11.4.  napirendi pont tárgyalása következik. 

Napirend  11.4.  pontja: Javaslat Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 
Gazdasági igazgatói feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester; Szili-Darók Ildikó alpolgármester 

Hermann  György 
Alpolgármester asszonyt kérdezem, kíván-e kiegészítést tenni? Nem kíván, akkor a napirend 
vitáját megnyitom és kérdés és hozzászólás hiányában le is zárom és kérem a tisztelt bizottsági 
tagokat, hogy az  1  pontból álló határozati javaslatról szavazzunk most! Megállapítom, hogy a 
bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  44/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Hermann  György 
A 11.5.  napirendi pont tárgyalása következik, melyet a bizottság zárt ülés keretében tárgyai. 
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Czeglédy Ádám 
Szociális, Egészségügyi 
és Lakásügyi Bizottság 

alelnöke 

Her nn  Göjgy 
Szocitíis, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottság 
elnöke 

Napirend  11.5.  pontja: Javaslat a  2021.  évi Díszpolgári Címre és elismerő díjakra 
vonatkozó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Pikó András polgármester, Szili-Darók Ildikó alpolgármester, Dr. Ertiss 
Gábor alpolgármester, Rádai Dániel alpolgármester,  Hermann  György képviselő, 
Czeglédy ildánt képviselő ZÁRT ÜLÉS 

A  napirend tárgyalása zárt ülés keretében történt az Mötv.  46.  §  (2)  bekezdése 
értelmében.  A  napirend tárgyalása során elhangzottakat és a meghozott 

45/2021. ax 21.)  sz. SZELB határozatot 
a zárt ülésről készült jegyzőkönyv tartalmazza. 

Napirend  11.6.  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 

Hermann  György 
A  napirend vitáját megnyitom és kérdés, illetve hozzászólás hiányában le is zárom, kérem a 
tisztelt bizottsági tagokat, hogy az egy pontból álló határozati javaslatról szavazzunk most! 
Megállapítom, hogy a Bizottság  7  igen  0  nem és  0  tartózkodás mellett a határozati javaslatot 
elfogadta. 

A  szavazás eredménye:  7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás mellett elfogadva. 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottsága  46/2021. (IX. 21.)  számú határozata 

(7  igen,  0  nem,  0  tartózkodás szavazattal) 

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

Az  ülés végén  a  Bizottság tagjai  a  Bizottság hatáskörébe tartozó ügyekben  a  Jegyzőtől, illetve  a 
Bizottság Elnökétől felvilágosítást kérhetnek. Ilyen késői órán már senki nem szeretne 
felvilágosítást, úgyhogy megköszönöm  a  bizottsági tagok munkáját és az ülést  17  óra  49 
perckor lezárom és mindenkinek köszönö -gegseg  er,  hogy ilyen sokáig maradt. 

A  jegyzőkönyvet készítette: 

9i 
Pá y i  Sándorne 

Jegyzői Kabinet Szervezi  Trod 
ügyintéző 

-  1.  sz. melléklet / szavazási lista Mvok 
cOE 

Q 203_e_ (CA 30 
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1 .sz. melléklet 

Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:11 
Típusa: Nyílt 
Határozat  31; 
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 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 

 

1. 



Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:25 
Típusa: Nyílt 
Határozat 32; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Sza0/0 Össe/0 

 

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 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz  Gábor Miklós 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:28 
Típusa: Nyílt 
Határozat 33; 
Egyszerű 

Elutasítva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 1 14.29 11.11 

 

Nem 6 85.71 66.67 

 

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 

 

Czeglécly Ádám 

  

Nem 

 

Hermann  György 

  

Nem 

 

Könczöl  David 

  

Nem 

 

Mezei Boldizsár 

  

Nem 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Nem 
Nem 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  2117:29 
Típusa: Nyílt 
Határozat 34; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Sza0/0 tissz% 

 

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 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz  Gábor  Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:31 
Típusa: Nyílt 
Határozat 35; 
Egyszerű 

Elutasítva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össz% 

 

Igen 1 14.29 11.11 

 

Nem 6 85.71 66.67 

 

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 

 

Czeglécly Ádám 

  

Nem 

 

Hermann  György 

  

Nem 

 

Könczöl  David 

  

Nem 

 

Mezei Boldizsár 

  

Nem 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Nem 
Nem 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:31 
Tipusa: Nyílt 
Határozat 36; 
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 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:40 
Típusa: Nyílt 
Határozat 41; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össek 

 

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 

 

Czegledy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  2117:43 
Típusa: Nyílt 
Határozat 42; 
Egyszerű 

Elfogadva 

   

Eredménye Voks: Szav% Össe/0 

 

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 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:44 
Típusa: Nyílt 
Határozat 44; 
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  Adam 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Peterne 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:48 
Típusa: Nyílt 
Határozat 45; 
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 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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Szavazás eredménye 

Ideje:  2021  szeptember  21 17:49 
Típusa: Nyílt 
Határozat 46; 
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: 

    

Nov 

  

Voks Frakció 
Bálint Gergely 

  

Igen 

 

Czeglédy Ádám 

  

Igen 

 

Hermann  György 

  

Igen 

 

Könczöl  David 

  

Igen 

 

Mezei Boldizsár 

  

Igen 

 

Sántha Péterné 
dr.  Weisz Gabor Miklos 

  

Igen 
Igen 

 

Egry Attila 

  

Távol 

 

Gosztonyi Géza 

  

Távol 
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