
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag

jegyzokonyv

Keszult: A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi
Bizottsag 2021. november 16-an (kedd) 1500 drakor a Jozsefvarosi Polgarmesteri 
Hivatal I. emelet 100-as termeben megtartott 6. rendes uleserol

Levezeto elndk: Czegledy Adam

Jelenlevo tagok:
Hermann Gyorgy - alelnok
Santha Peteme
Polhe Dora
Pacsika Marton
Dr. Palovics Emese Csilla

Tavolmaradasat bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya - alelnok, Egner Eniko, Stettner Istvan

Jelenlevo meghivottak: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester, Dr. Vbrds Szilvia - aljegyzo’, 
Barta Ferenc -fdepitesz\ Pokomyi Viktoria - Humdnkapcsolati Iroda vezetoje; Nagy Ibolya - 
irodavezetd', Dr. Urban Kristof-jogi ref evens', Lenkey Petrosz

Czegledy Adam
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 6. rendes iileset megnyitom.
A Bizottsag tagjainak szama 9 fd, ebbol jelen van 6 fo. Megallapitom, hogy a Bizottsag 
hatarozatkepes. Tavolmaradasat bejelentette: Egner Eniko es dr. Ferencz Orsolya. A 
napirenddel kapcsolatban a kovetkezo valtozasokrol tajekoztatom a tisztelt Bizottsagot. A 
II.2. sz. „Javaslat a Katolikus Szeretetszolgalat tamogatasara” cimu, meghivoban 
potkezbesitesu eldterjeszteskent feltuntetett kepviselo-testuleti eloterjesztes nem erkezett meg. 
Tajekoztatom a Tisztelt Bizottsagot, hogy hetfon potkezbesitessel erkezett egy surgdssegi 
eloterjesztes velemenyezesre: Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos 
dontesek meghozatalara. A Bizottsag vita nelktil, egyszeru tobbseggel dont a surgdssegi 
inditvany napirendre torteno felvetelerol. Szavazasra bocsatom a surgdssegi eloterjesztes 
napirendre vetelet, elfogadasa eseten - javaslom II.2-es napirendkent targyalni. Kerem a 
bizottsagi tagokat, szavazzanak most! (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a Bizottsag a 
surgdssegi inditvanyt 6 igen 0 nem es O tartozkodassal elfogadta.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga

39/2021. (XI.16.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag ugy dont, 
hogy indokoltnak latja a surgdsseg okat a stirgossegi inditvanykent beterjesztett alabbi 
elbterjesztesnel:

II.2. Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
(irdsbeli eloterjesztes)
Eloterjesztd: Piko Andras polgdrmester

Czegledy Adam
A 2021. november 16-i bizottsagi tiles az elhangzott modositasok szerinti napirendjenek 
szavazasa kbvetkezik, a Bizottsag vita nelkul egyszeru tobbseggel hataroz a napirendi 
pontokrol. Kerem, a napirendi javaslatrol szavazzanak most. Megallapitom, hogy a Kulturalis, 
Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag a napirendet 6 igen, 0 nem 
es 0 tartozkodassal elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga

40/2021. (XI.16.) szamu hatarozata 
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag ugy dont, 
hogy elfogadja az alabbi napirendet.

Napirend

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Jozsefvarosi Ovodak 2021. evi teli es 2022. evi nyari nyitvatartasi 
rendjenek elfogadasara
Eloterjesztd: Dr. Eross Gabor alpolgdrmester

2. Javaslat kedvezmenyes helyisegberleti palyazat elbiralasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara

Eloterjesztd: Nemes Gabor iigyosztalyvezeto
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II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati 
Osztdndijpalyazat clbiralasara ZART LLES
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgdrmester; Szili-Dardk lldiko 
alpolgdrmester

2. II.2. Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos dontesek
meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

3. Javaslat emlektablak {Farkas Gyala, Komoly Otto) elhelyezesere 
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgdrmester

4. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, 
az elozo tiles 6ta tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol 
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

I. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irasbeli.eloterjesztesek)

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Jdzsefvarosi Ovodak 2021. evi teli es 2022. evi nyari 
nyitvatartasi rendjenek elfogadasara
Eldterjesztd: Dr. Erdss Gabor alpolgdrmester

Czegledy Adam
Az 1.1. napirendi pont targyalasa kovetkezik, melynek eloterjesztoje Dr. Erdss Gabor, akinek 
meg is adnam a szot, hogyha kivanja kiegesziteni.

Dr. Erdss Gabor
Koszonom a szot Elnok ur, de nem kivanom kulonosebben kiegesziteni, ha van kerdes, akkor 
nyilvan az Ugyosztallyal kozbsen szivesen valaszolunk.

Czegledy Adam
Koszonom szepen, a napirend vitajat megnyitom, ugy latom nincsen hozzaszdlas, ugyhogy 
lezarom es szavazasra bocsatom a ket pontbol allo hatarozati javaslatot, melynek 
elfogadasahoz egyszerii tobbseg sziikseges. Kerem a bizottsagi tagokat, szavazzanak most. 
(SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag a hatarozatot 6 igen 0 nem 0 tartozkodassal elfogadtuk.

3



Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsaga 

41/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag
1 .) ugy dont, hogy a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 

Jdzsefvarosi Ovodak 2021. evi teli zarva tartasi ideje: 2021. december 27. napjatdl - 
2021. december 31. napjaig terjedd idoszak. A teli zarva tartas ideje alatt a TA-TI-KA 
Tagdvoda (1088 Budapest, Rakoczi ut 15.) tart iigyeletet es fogadja az Ovodak 
szekhelydvodajaba es tagintezmenyeibe beiratott gyermekeket.

2 .) ugy dont, hogy a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat fenntartasaban levo 
Jdzsefvarosi Ovodak 2022. evi nyari nyitvatartasi rendjet - a sziikseges karbantartasi, 
felujitasi es takaritasi feladatok elvegzese erdekeben- az alabbiak szerint hatarozza 
meg azzal, hogy a nyari sziinet idejen az arra kijelolt Tagdvodak fogadjak a 
gyermekeket:

Ovoda neve, cime: 2022. evi nyari 
zarva tartas ideje:

dvodai ellatast nyujtd 
ugyeletes ovoda:

1.
Jdzsefvarosi Ovodak.

Gyerek-Virag Tagovodaja
1082 Bp. Barossu. 111/b.

2022.06.13-07.17-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Viragkoszoru Tagovodaja
1083 Bp. Baross u. 91.

2.
Jdzsefvarosi Ovodak

Varunk Rad Tagovodaja
1086 Bp. Csobanc u. 5.

2022.06.13-07.17-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Csodasziget Tagovodaja
1083 Bp. Tomo u. 38/A.

3.
Jdzsefvarosi Ovodak 

szekhelyovoda 
1084 Bp. Tolnai u. 7-9.

2022.06.13-07.17-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Tiinderkert Tagovodaja
1081 Bp. Kun u. 3.

4.
Jdzsefvarosi Ovodak

Napsugar Tagovodaja
1086 Bp. Danko u. 31.

2022.06.13-07.17-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Szazszorszep Tagovodaja
1086 Bp. Sziiz u. 2.

5.
Jdzsefvarosi Ovodak
Katica Tagovodaja

1089 Bp. Vajda Peter u. 37.
2022.06.13-07.17-ig

Jdzsefvarosi Ovodak
Pity pang Tagovodaja 

1087 Bp. Szazados ut 12-14.

6.
Jdzsefvarosi Ovodak

Mesepalota Tagovodaja 
1085 Bp. Somogyi Bela u. 9-15.

2022.06.13-07.17-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

TA-TI-KA Tagovodaja 
1088 Bp. Rakoczi ut 15.

7.
Jdzsefvarosi Ovodak

Viragkoszoru Tagovodaja
1083 Bp. Baross u. 91.

2022.07.18-08.22-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Gyerek-Virag Tagovodaja 
1082 Bp. Barossu. 111/b.

8.
Jdzsefvarosi Ovodak

Csodasziget Tagovodaja
1083 Bp. Tomo u. 38/A.

2022.07.18-08.22-ig
Jdzsefvarosi Ovodak

Varunk Rad Tagovodaja
1086 Bp., Csobanc u. 5.

9.
Jdzsefvarosi Ovodak

Tiinderkert Tagovodaja
1081 Bp. Kun u. 3.

2022.07.18-08.22-ig Jdzsefvarosi Ovodak 
szekhelyovoda 

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.
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Felelds: Polgarmester

10.
Jozsefvarosi Ovodak

Szazszorszep Tagovodaja
1086 Bp. Szuz u. 2.

2022.07.18-08.22-ig Jozsefvarosi Ovodak
szekhelyovoda

1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9.

11.
Jozsefvarosi Ovodak

Pitypang Tagovodaja 
1087 Bp. Szazadosut 12-14.

2022.07.18-08.22-ig Jozsefvarosi Ovodak
Katica Tagdvodaja

1089 Bp. Vajda Peter u. 37.

12.
Jozsefvarosi Ovodak

TA-TI-KA Tagovodaja 
1088 Bp. Rakoczi ut 15.

2022.07.18-08.22-ig Jozsefvarosi Ovodak
Mesepalota Tagovodaja 

1085 Bp. Somogyi Belau. 9-15.

Czegledy Adam
Atterunk az 1.2. napirendi pont targyalasara.

Napirend L2. pontja: Javaslat kedvezmenyes helyisegberleti palyazat elbiralasaval 
kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Nemes Gabor ugyosztalyvezetb

Czegledy Adam
A napirend vitajat megnyitom es Polhe Doranak megadnam a szot.

Polhe Dora
Nem eloszor van elottiink a Tanodanak az ugye. Fontosnak tartom a Tanoda elhelyezeset, 
hogy mihamarabb megoldodjon es a tovabbiakban is mukodni tudjanak, amde folhivtak a 
figyelmemet arra, hogy a palyazati gyakorlata a JGK-nak es az onkormanyzatnak, ahogy 
kiirja ezeket a kedvezmenyes helyisegberleteket, ez nem mindig a legkorultekintobb. Jelen 
esetben erre a helyisegre lett volna egy masik erdeklodo is, jelesen a Vasas Muveszeti 
Alapitvany, aki jelezte ezt a szandekat szeptember 10-en irasban a JGK fele. A JGK 
kepviseldje a bizottsagi ulesen azt mondta, hogy egyetlenegy erdeklodo van, ez pedig a 
Jozsefvarosi Szabadidds Egyesulet, aki a helyiseg irant erdeklodik es ez tenyszeruen nem volt 
igaz. Ok benyujtottak egy hasznositasi javaslatot is erre, tehat volt egy sajat, kesz 
koncepcidjuk, hogy hogyan hasznositanak ezt a helyiseget. Nagyon szerencsetlennek tartom 
azt a helyzetet, ami kialakult, hogy gyakorlatilag ez az esely elment mellettiik, mert siirgosen 
el kellett helyezni a Tanodat es nem tudta a rendszer azt, sem a JGK, sem pedig a palyazati 
kiiras az onkormanyzat, tehat ez az informacio elsikkadt, nem lett figyelembe veve, hogy 
tulajdonkeppen lenne itt egy eldkeszitett koncepcio ennek a helyisegnek a hasznositasara mar. 
Nem a Tanoda ellen szolok, de hogy itt a teljes informacio birtokaban legyen mindenki, aki 
reszt vesz itt a bizottsagi ulesen. A Vasas Muveszeti alapitvanynak a muveszeti igazgatoja 
Fodor Tamas egyebkent irt egy levelet a bizottsagi elnokoknek, mind a Kulturalis, Oktatasi, 
Civil, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag elndkenek, mind pedig a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi, Kdzterulethasznositasi Bizottsaghoz es kerte kimondottan a levele 
vegen, hogy ennek tartaimat osszak meg a bizottsagi tagokkal. Hogyha megengedik, akkor en 
szeretnem fololvasni ezt a levelet, mert azt gondolom okulasul is, hogy egyaltalan tisztan 
lassunk ebben a helyzetben, hogy min lehetne javitani a palyaztatas gyakorlatanak kapcsan.
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„Tisztelt Czegledy Adam elnok ur! Tisztelt Veres Gabor elnok ur! Tisztelt Bizottsagi Tagok! 
Jdzsefvarosban 1903. ota mukodo, a kerulet egyik legpatinasabb tarsadalmi szervezetenek a 
Vasas Muveszegyiittes Alapitvanynak vezetojekent Irok Onoknek. Egy olyan szervezet 
vezetojekent, mely 2016 novembereben, 220 fovel — kozuliik 80 volt gyerek-teljesen 
varatlanul volt kenytelen hatrahagyni azt a kulturalis intezmenyt, azt a szellemi muhelyt, 
melyet 68 even keresztiil tartott fent Jozsefvaros lakossaganak. Az ingatlant eladtak, 
munkatarsaink haromnegyedet elvesztettiik, 1500 m2 intezmenyt, benne kotta es 
hangszertarainkat, teljes nepviselet tarunkat, kellektarunkat, irattarainkat, szinpadtechnikankat 
rovid ido alatt koltdztetni kellett. Tudom milyen sokkot jelent mindez egy szervezet eleteben! 
Szomoruan olvastam, hogy egy masik - hozzank hasonloan kozfeladatot atvallalo szervezet - 
szinten kenytelen elhagyni a megszokott mukodesi helyet. Mindenekelott szeretnem 
leszogezni, hogy maximalis szolidaritast vallalok a Tanoda valamennyi munkatarsaval, es a 
szolgaltatasban erintett hatranyos helyzetu gyerekekkel kulonosen. Ugyanakkor a szamukra 
biztositani kivant ingatlan, ugynevezett „nyilt palyazati eljarasaval" kapcsolatban komoly 
aggalyaim vannak. Ezert a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag (tovabbiakban: Kulturalis Bizottsag) 2021. oktober 5-en megtartott ulesen 
elfogadott 31/2021. (X. 05.) szamu, illetve a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet- 
hasznositasi Bizottsag (tovabbiakban: Tulajdonosi Bizottsag) 2021. oktober 6-an megtartott 
ulesen elfogadott 239/2021. (X. 06.) szamu - VIII. kerulet, Nemet utca 14. szam alatti, 34915 
helyrajzi szamu, iskolaepiiletben talalhatd ingatlan kedvezmenyes helyisegberleti palyazatat 
erinto - hatarozataikkal kapcsolatban az alabbi megallapitasokat teszem:
• Nem lathato a Kulturalis Bizottsagi jegyzokonyvben, hogy tajekoztattak volna Onoket arrdl, 
hogy a Vasas Muveszegyiittes Alapitvany szeptember 10-en es 16-an mar irasban jelezte a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont (nevesitve: Dr. Guth Csongor es Nagy Laszld urak) fele, 
hogy a Nemet utca 14. szam alatti ingatlan alkalmas nyitott kulturalis kozdssegi terkent valo 
mukodtetesre es az egyuttesnek szandekaban is all erre a celra forditani az ingatlant. Azt is 
jelezttik, hogy az ingatlan leromlott muszaki allapota, ismeretlen koziizemi lehetosegei 
indokoljak a tovabbi egyezteteseket, valamint azt is, hogy a szakmai tervekrol az 
Onkormanyzattal tovabbi egyeztetes sziikseges. Oktober 1-jen szinten irasban - ekkor mar a 
Polgarmester Umak - jeleztiik, hogy a Nemet utca 14-hez, mint kulturalis kozdssegi terhez 
keszitett szakmai koncepcionk elkesziilt es kertiik, hogy ezt bemutathassuk az 
Onkormanyzatnak egy egyeztetes kereteben. Mindezek ellenere a Kulturalis Bizottsag 
jegyzokonyv (7. oldal) tanusaga szerint a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
vagyongazdalkodasi igazgatdja azt allitotta, hogy az ingatlanra Jelenleg egy erdeklodo van”, 
amely allitas tehat tenyszeruen nem volt igaz!
• Nem ertheto a Kulturalis Bizottsag jegyzokonyvebol, hogy a Jozsefvarosi Szabadidds 
Egyesiilet a szamara minden szempontbol megfeleld Jozsef korut 43. szam alatti 
(36694/0/A/2 helyrajzi szamu) ingatlant, amelyet eredetileg igenyelt, valdjaban miert nem 
palyazhatta meg. A Tulajdonosi Bizottsag oktober 6-i tilesere keszitett eldterjesztes a Jozsef 
korut 43. szam alatti ingatlan vonatkozasaban egy eldkeszitett palyazati dokumentaciot es az 
ingatlanra vonatkozd hivatalos vagyonertekelest is tartalmaz, alaprajzzal, foto 
dokumentacidval, mig a Nemet utca 14. szam alatti ingatlan eseteben semmi konkretumot 
nem tudnak felmutatni az eldterjesztesek. Az egyetlen tenyadat, az ingatlan alapteriilete is 
hibasan szerepel 360 m2-ben meghatarozva, amit kesobb a kiirt palyazat dokumentacidjaban 
pontositottak 331 m2-re.
• Az ingatlanok kapcsan anol sem tajekoztattak Kulturalis Bizottsagot, hogy a Jozsefvarosi 
Szabadidds Egyesiilet altal eredetileg kert Jozsefkbrut 43. szam alatti ingatlan megallapitott 
minimum netto berleti dija 105.225 Ft/hd alacsonyabb, mint a Nemet utca 14. szam alatti 
ingatlane, mely nettd 112.131, Ft/hd. Ezzel parhuzamosan a Nemet utcai ingatlan alapteriilete 

6



(galeria nelkul) masfelszerese a Jozsef koruti ingatlanenak, igy rezsikoltsegei is varhatdan 
jdval magasabbak lesznek.
• A palyaztatas soran hivatkozott 264/2021. (V. 20) szamu hatarozat „az onkormanyzati 
feladatokhoz es celokhoz kacsolddd tevekenyseget vegzd szervezetek reszere adhato berleti 
dij kedvezmenyekrol", 9. pontjanak c) bekezdese szerint az onkormanyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolddo tevekenyseg kulonosen: 1. egeszsegiigyi prevencid, egeszseges eletmod 
segitese; 2. szocialis tevekenyseg, karitativ tevekenyseg (hatranyos helyzetuek segitese); 3. 
gyermekjoleti szolgaltatasok es ellatasok; 4. kozneveles; 5. kepzes, kepessegfejlesztes; 6. 
kulturalis tevekenyseg, kozmuvelodesi tevekenyseg; 7. muveszeti tevekenyseg; 8. sport, 
ifjusagi iigyek; 9. nemzetisegi ugyek; 10. eselyegyenlosegre valo torekvest segito 
tevekenyseg.
Ugyanakkor nem derul ki mi okbol kivanta a Kulturalis Bizottsag ezek koziil 
kizarolagossaggal korlatozni az ingatlan hasznalatat „gyermekek eselyndveld szolgaltatasa” 
tevekenyseg vegzesere, figyelemmel arra, hogy az epulet egyeb onkent vallalt vagy kotelezo 
kozfeladat ellatasara is alkalmas lehet. Tettek mindezt ugy, hogy barmifele szakmai es/vagy 
muszaki dokumentacio az erintett ingatlan vonatkozasaban a Bizottsag ele keriilt volna.
Itt fontos megjegyeznem, hogy a Tulajdonosi Bizottsag X. 06. iileserol keszult 
jegyzokonyvben (29. oldal) tett parhuzam, mely szerint az ingatlan azert is alkalmas Tanoda 
szolgaltatas vegzesere, mert korabban is az mukodott benne, hibas. A szini-tanoda egy 
archaizacid, de maig hasznalt elnevezese az eloadomuveszeti, szinhazi mestersegekre 
felkeszito szakmai muhelyeknek. Mint ilyennek az infrastruktura es az eszkozigenye teljesen 
elter egy gyermekek eselyegyenldseget celzd Tanoda szolgaltatasatol. Pont ezert, a Nemet 
utca 14. szam alatti ingatlanban - korabbi hasznalatabol fakadd kialakitasa miatt - jelenleg van 
egy balettpadldval fedett tancterem, teljes tukros fallal es balett ruddal, hozza kapcsolddoan 
egy szinpad, illetve kulon hangszigetelt probatermek es kisebb kiszolgald helyisegek. Ezek az 
adottsagok nagymertekben segitenek eldaddmuveszetekkel foglalkozd kozossegek - korus, 
tanccsoportok, szimfonikus zenekarok - es egy lakossag fele nyitott kulturalis, kozmuvelodesi 
intezmeny mukodeset, mely kozossegi osszejovetelek, prdbak es eldadasok megtartasara 
egyarant alkalmas.
• A Kulturalis Bizottsagot a jegyzokonyv (5. oldal) szerint arrdl tajekoztattak, hogy nyilt 
palyazati eljaras kereteben fogjak az ingatlant „versenyeztetni”. Majd a Bizottsag dontott, 
hogy „gyermekek eselyndveld szolgaltatasa” feladatra szukitik le az ingatlanban vegezhetd 
tevekenysegek koret. Egy nappal kesobb a Tulajdonosi Bizottsag ele beterjesztett anyagban 
tovabb szukitettek az ingatlanban vegezhetd tevekenysegeket, kizardlag Tanoda szolgaltatas 
vegzesere. Az fgy kialakitott ugynevezett nyilt palyazat vegso formajaban kikoti, hogy a 
palyazd: Budapest Fovaros VIII, kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzattal mar kozszolgaltatasi 
szerzodeses kapcsolatban allo szervezet, valamint, hogy „az ingatlanra csak olyan ajanlat 
adhato be, amely tanoda (gyermekek eselynovelesi szolgaltatasa) tevekenyseg vegzesere 
vonatkozik.”
Itt nem egyertelmu, hogy mitol varjak a versenyeztetest, kulonos figyelemmel a Kulturalis 
Bizottsagi jegyzokonyv (5. oldal) azon megallapitasara, mely szerint „Budapesten 4 darab 
tanoda mukodik per pillanat”. Feltetelezesem szerint nem mindnek Budapest VIII. kerulet 
Jdzsefvaros Onkormanyzataval van feladatellatasi szerzodese.
• A palyazati kiiras alapjan ugy tiinik, hogy kizardlag az ingatlan ,,palyaztatasa” ami stirgos, 
ide ertve a gyors — dontest megalapozd dokumentacio nelkuli - bizottsagi hatarozatokat, a 
palyazati kifrast es a szoros benyujtasi hataridot, ugyanis a palyazat elbiralasanak hataridejet 
es a varhato eredmenyhirdetes idopontjat a kiiro 2022. januar 31-ben hatarozta meg.
• A palyazati dokumentacio (palyazati kiiras, berleti szerzodes tervezet, stb) hianyossagainak 
kapcsan a dokumentacidt elokeszito es a palyazatot lebonyolito Jozsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont vagyongazdalkodasi igazgatojanak frt levelemet jelen levelemhez becsatolom.



A fent felsoroltak miatt ugy gondolom, hogy sem a Kulturalis, sem a Tulajdonosi Bizottsag 
nem kapott meg minden - amugy mar rendelkezesre allo - informacidt ahhoz, hogy felelds 
dontest hozhassanak a Nemet utca 14. szam alatti ingatlan nyilt palyazaton torteno 
berbeadasaval kapcsolatosan.
Jelezni szeretnem tovabba, hogy a kozfeladatok atadasat lenyegeben kizarolag ingatlanberleti 
tigykent kezelni nem nevezheto tartalmi egyiittmukodesnek egy telepiilesi onkormanyzat es a 
helyi civil szervezet kozott.
A kozfeladatok ellatasat jellemzoen a helyi szintnel magasabb jogszabalyok hatarozzak meg, 
altalaban legalabb szakminiszteriumi, egyes esetekben kifejezetten szakminiszteri 
engedelyekhez kotve ezeket. Ahhoz, hogy egy kozfeladat ellatasat barmilyen palyazo, felelds, 
fenntarthato mddon vallalni tudja ktilonosen 10 ev (palyazat szerinti 5 + 5 ev) idotartamban, 
szakmailag es gazdasagilag is megalapozott tervek sziiksegesek, melyeket kizarolag erdemi, 
tartalmi egyeztetesekkel lehet kialakitani az Onkormanyzat abban illetekes szakembereivel, 
intezmenyeivel, gazdasagi tarsasagaival kozosen. Ez altalaban idd- es energiaigenyesebb 
folyamat, ami tulmutat az egy ket hetes ingatlanberbeadasi palyaztatas keretein.
Osszefoglalva ugy gondolom, hogy ez az ingatlan berbeadasi palyazat nem volt elokeszitett, 
nem volt sem nyilt, sem egyenlo feltetelek menten megpalyazhato es serti az egyenlo 
banasmod elvet.
Az elerheto bizottsagi jegyzokonyvekbol az olvashato ki, hogy egyik bizottsag tagjai sem 
kaptak teljes erteku informacidkat es hiteles tajekoztatast megalapozott dontesek 
meghozatalahoz. Kerem Ondket, hogy a tovabbiakban ne kovessek ezt a palyaztatasi 
gyakorlatot, mert maximalisan serto es megalazd azokra a helyi tarsadalmi szervezetekre 
nezve, melyek torekednek a valds, tartalmi parbeszedre, egyuttmukbdesre az onkormanyzattal 
es kbzbs szakmai jdvdkepet szeretnenek kialakitani a helyi lakossag szolgalatara.
Hangsulyozom, hogy nem a tanodai gyerekek elhelyezese elleneben irtam meg a levelet, 
magat az eljarast ugyanakkor nem tartom elfogadhatonak!
Kerem, hogy levelemet es annak mellekletekent a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpontnak irt 
levelemet mind a Kulturalis, mind a Tulajdonosi Bizottsag tagjaival megismertetni 
sziveskedjenek! Budapest, 2021. oktdber 27. Tisztelettel: Fodor Tamas Vasas 
Muveszetegyiittes Alapitvany igazgatoja”

Polhe Dora
Az elhangzottakhoz en annyit szeretnek hozzatenni amellett, hogy fontosnak tartom, hogy 
ezzel a problemaval es ezzel a nezoponttal talalkozzunk, mert letezonek es validnak tartom. 
En itt egy civil szervezet kepviseleteben ulbk es messzemendkig egyetertek ezekkel az 
bsszefoglalo kovetkeztetesekkel, amelyeket itt Fodor Tamas levon, es azt gondolom, hogy at 
kell tekinteniink a kedvezmenyes helyisegberletek hasznositasat es erre vald palyaztatast, es 
igen, termeszetesen tamogatni fogom azt, hogy a Tanoda elhelyezesre keruljon ebben az 
epiiletben es tovabb tudjon mukodni ebben a helyisegben. De emellett szeretnem meg egyszer 
alahuzni a fenntartasaimat es egyaltalan az eljarasmoddal kapcsolatos aggalyaimat. 
Koszonom.

Czegledy Adam
Koszonom szepen, nagyon fontos hozzaszolas volt es Dr. Vorbs Szilvianak megadnam a szot.

Dr. Voros Szilvia
Csak egy gondolat, megjegyeznem, hogy en torvenyessegi eszrevetelt tettem a Bizottsag 
iilesen, talan nem is a Tulajdonosin, hanem a Kulturalis Bizottsag ulesen ennek a napirendnek 
kapcsan.
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Polhe Dora
Emlekszem ra, igen. En is eszreveteleztem tobb dolgot ennek kapcsan es ertem azt, hogy 
surges az elhelyezese, meg kell oldani egy veszhelyzetet gyakorlatilag, ami eloallt itt a 
Tanoda mukodese kapcsan, de ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem a legatgondoltabb 
dontes szuletett sajnos es ennek vannak karvallotjai hosszu es rovidtavon is.

Czegledy Adam
Dr. Eross Gabor alpolgarmester urnak adnam meg a szot.

Dr. Eross Gabor
Koszonom a szot, es koszonom igen, ezek az aggalyok en azt gondolom nagyreszt 
megalapozottak es elkeriilheto lett volna valdszinuleg, akkor most en is nyiltan beszeiek, hogy 
egy ilyen helyzet alljon eld, hogy a melyik ujjunkba harapjunk helyzete. Tehat most egy 
fontos kulturalis kozfeladatot, vagy egy fontos oktatasi eselyegyenlosegi kozfeladatot 
tamogatunk meg. Igen, az elejen elhangzott az az elegge messzebbre vezetd problema, hogy a 
Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont helyiseggazdalkodasi elvei es foleg gyakorlata az nem 
feltetlenul felel meg minden tekintetben ezen celok jozan es atlathato merlegelesenek, 
ugyhogy ez egy hosszu kormondat volt, ami arrol szolt, hogy nem veletleniil rendelte meg az 
bnkormanyzat azt az atvilagitast, amire egyebkent minden parti kepviselo bemutatasara 
hivatalos volt nehany hettel ezelott, ami alapjan en azt gondolom, hogy egy surgeto 
feladatunk, hogy a JGK mukodeset e tekintetben is megujitsuk, es hogy tobbe ne keriiljbn 
olyan helyzetbe az bnkormanyzat bizottsaga, hogy barmelyik ujjaba bele kelljen harapni. 
Hiszen mindekozben a keruletben onkonnanyzati tulajdonban szamos akar nagyobb teruleti 
ingatlan is all uresen. Tehat azt a helyzetet en nem tudom megitelni, hogy most a tiikrok meg 
a balettrud az onmagaban kizaija-e a Tanoda-tipusu hasznositast, masreszt eleve 
predesztinalja-e vajon ezeket a helyisegeket arra, hogy adott esetben a Vasas Muveszegyuttes 
vagy mas hasonlo tevekenyseg oda kditozzdn. De teny, hogyha eltekintunk a tukroktol es a 
balettrudtol akkor is biztos, hogy mikozben itt most ket palyazo is lett volna, hogyha nem igy 
irjak ki a tisztelt bizottsagok a palyazatot valdban aggalyokat vethet fol akozben meg uresen 
maradnak tovabbi eleg nagyszamu helyisegek, ugyhogy en csak ra tudok erositeni erre a 
nehez dilemmara es boles dontest kivanok a tisztelt bizottsagi tagoknak. Azt gondolom, hogy 
az eselyegyenldseg mindenkeppen tamogatando cel es valoban surges segitsegre szorult az 
ismert okoknal fogva ez a Tanoda, de valdban ez nem lehet ok arra, hogy aztan meltanytalan 
eljaras folyjon, ugyhogy boles dontest kivanok.

Czegledy Adam
Koszonom szepen es megkemem Lenkey Petroszt is, aki jelezte, hogy szeretne hozzaszolni a 
Jozsefvarosi Szabadidos Egyesulet neveben.

Lenkey Petrosz
Abszolut nines arrol szo, hogy tisztem vagy barmi kotelessegem lenne a JGK-t vedeni. 
Alapvetden ezzel a palyazattal kapcsolatban az viszont nem igaz, hogy nem palyaztak masok. 
Tobben is palyaztak es a vegen estek ki, mert bizonyos dolgokat nem tudtak vagy nem 
kivantak teljesiteni, tehat azt gondolom, hogy ezt fontos megjegyezniink. Azt is 
megjegyeznem, hogy termeszetesen a Baross utcai ingatlan teljes mertekben alkalmatlan lett 
volna Tanodanak, hiszen az alapvetden egy uzlet es egy teljes veszmegoldas lett volna. A 
kepviselo urak ezt jeleztek iddben, amit a JGK kinalt az osszegeszeben alkalmatlan arra, hogy 
abban Tanoda mukodjon, hiszen eleve kirakatiivegek hataroljak egyreszrol, nyithato ablakkal 
sem rendelkezik, tehat nem tudott volna ott mukodni Tanoda. Most azt eszrevetelezem, amit a 
Vasas Alapitvanyanak az igazgatoja irt le, illetve azt i hozza kell tennunk, hogy gyakorlatilag 



ez egy iskolaepiilet valojaban. Mi kertuk az onkormanyzatot, hogy a felugyeleti szakszerveket 
kerdezzek meg ez iigyben a palyazat kapcsan is alapvetden azt, hogy javasolt-e ide Tanodat 
telepiteni. Pontosan Aljegyzd asszony torvenyessegi megjegyzesevel kapcsolatban is kertuk 
ezt, merthogy rengeteg mas helyen is letezik iskolaepiiletben, ami viszont helyrajzilag egy 
masik alresze ennek az iskolanak. Tehat ez nem egy egyediilallo tortenet. En azt tudnam 
mondani, hogy nem latok semmi olyan dolgot, ami ketesse vagy ketsegesse, vagy nem 
megfelelo szinben tuntetne fel akar az onkormanyzatot, akar az egyesiiletet, akar az 
egyesuletet, mint a Tanoda fenntartojat. Ha valakinek van kerdese, nagyon szivesen 
valaszolok ra.

Czegledy Adam
Koszonom szepen es Polhe Ddranak szeretnem megadni a szot.

Polhe Dora
En csak annyi hozzafuznivalot tennek, hogy azt mondja Lenkey ur, hogy tobb palyazat is 
erkezett, de nem voltak megfeleldek. En nem tudom, en mint bizottsagi tag, de egyebkent az 
ugyek irant erdeklodo kozvelemeny, ahogy a hivatalos eloterjesztesekbol, bizottsagi 
jegyzokonyvekbol tud tajekozodni, marpedig a mi eloterjesztesunkben errol azt irjak, hogy 
egyeduli palyazokent a Jozsefvarosi Szabadidds Egyesulet nyujtott be palyazatot. Tehat nem 
azt irjak, hogy voltak meg csak ervenytelenek voltak, hanem hogy ok voltak az egyeduli 
palyazok. En ebbol tudok kovetkeztetest levonni es szintugy mindenki mas is. Most akkor 
nem tudom hoi csuszott el az informacio ennek kapcsan, de meg egyszer szeretnem alahuzni, 
latom, hogy kenyszerhelyzet van, azzal a gyakorlattal van problema, hogy egy egyesuletnek, 
egy alapitvanynak, tehat civil szervezetnek keresiink helyiseget, forditva kellene mukodnie 
idealis esetben. Megnezzuk, hogy milyen helyisegeink vannak, kiirjuk a palyazatokat es az, 
amelyik a leginkabb illeszkedik es tudja vallalni, tehat illeszkedik a helyiseg profiljahoz, az 
allapotahoz, az elhelyezkedesehez, dt valasztjuk ki, nem az van, hogy rapid mddszerben 
surgossegi elhelyezest keresiink es akkor ilyen helyzetek jonnek letre.

Lenkey Petrosz
Ezzel abszolut egyetertek, mindazonaltal azt tudom elmondani, amilyen tajekoztatast kaptam 
a JGK-tol, tehat masik ket palyazd biztos, hogy volt.

Polhe Dora
Ertem, ez az informacio nekiink nem allt rendelkezesre.

Czegledy Adam
Santha Petemenek szeretnem megadni a szot.

Santha Peterne
Borzasztoan fajlalom, hogy friss bordatdressel eppen nem tudtam reszt venni az eldzd 
Kulturalis bizottsagi ulesen es most ertesiiltem mindarrol, amit hallok. Ismerven azt a 
helyisegcsoportot, amirol most szo van, tudom, hogy egy kuldnbejaratu resze a Nemeth 
Laszlo Iskolanak. A Nemeth Laszlo Iskola 9 even keresztul reszint az en teruletemen, 
masreszt en voltam az iskolaszek egyik tagja, tehat tovirol-hegyire ismerem az epiiletet. 
Tudom, hogy nem volt csendes az ott tartdzkodd tarsasag kulonbozo foglalkozasa vagy nem 
voltak csendesek a foglalkozasok. Emlitette Fodor igazgato ur, hogy hangszigeteltek, es hogy 
szinpad van es tukorterem. En tenyleg rettentoen fajlalom, mert ha itt lettem volna ket hettel 
vagy egy honappal ezelott, akkor biztos mar folemeltuk volna mi is a hangunkat es arra kertuk 
volna a JGK-t, hogy probaljanak meg egy kicsit koriilnezni, mert en abszolut megertem es 
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egyetertek a Tanoda mukodesevel. Abszolut megertem, hogy eloszor egy alkalmatlan helyet 
talaltak es most driiltek annak, hogy a Gor-Nagy Maria szinitanoda elkoltozott onnan es jo 
helyen van es jol megkozelithetd es onallo egysegkent alkalmazhato helyisegcsoport. De 
fajlalom, hogy amiatt, hogy a Tanodanak nines sziiksege tiikorteremre, szinpadra, szet fognak 
verni olyari szobakat, mertnem gondolom, hogy egy tanodanak tukorteremre van sziiksege, 
elvonja a gyerekek figyelmet, ezt sok-sok eves tapasztalatbol tudom, tehat szet kell verni es uj 
helyisegeket letrehozni. Borzasztonak tartom, hogy nem neztek koriil korultekintoen es erre 
az osszejovetelre, erre a bizottsagi iilesre, illetve mar a kiirasnal tobb altemativat fol lehetett 
volna ajanlani, amelybdl tudott volna valasztani a Tanoda es ad absurdum a Vasas 
Miiveszegyuttes is. En ismerem a Vasas Miiveszegyuttes problemajat egeszen attol kezdve, 
hogy ki kellett nekik koltozni a Kofarago utcai helyisegcsoportbol. ismertem azt az epuletet 
is, tudom mi mindent veszitettek vele, tudom, hogy mi mindent hagytak ott. Tudom, hogy 
eveken keresztul hany egyseget koszontottem a kiilonbozo eldadasokon. Fantasztikus 
kulturalis tevekenyseget folytattak es nem tudom, hogy van-e most kozszolgaltatasi 
szerzodesiik, de korabban volt folyamatosan az onkormanyzattal. En ugy gondolom, hogy 
most is van, hiszen a Szeles Erika ter elnevezesenel nem eppen ok adtak volna a zenei musort, 
ha nem lenne kozszolgaltatasi szerzodesiik. Tenyleg ugy van, hogy amelyik ujjamat harapom 
az faj, megis nem lehetne ezt ujra napirendre venni egy kicsit nagyobb attekintessel ranezni a 
jozsefvarosi uresen allo helyisegcsoportokra? En gondolom, hogy most mar villamgyorsan 
szeretnenek bekoltozni, koszonom szepen most ennyit.

CzegledyAdam
Koszonom szepen, Pacsika Martonnak szeretnem odaadni a szot.

Pacsika Marton
En csak nehany kiegeszitest tennek. Eloszor is szerintem fontos az, hogy ne Lenkey Petroszon 
kerjiik szamon a JGK-nak a mukodeset. Lenkey Petrosz egy nagyon-nagyon fontos munkat 
vegez ebben a keriiletben. Nyilvan nagyon szoritja az idd es ezt Alpolgarmester asszonynak is 
mondom, itt van nyilvan egy idofaktor, ezert is kellene borzasztoan sietni ezzel az ingatlan 
elhelyezessel. Masodszorra, amit a Polhe Dora mondott, ez nem allapot, hogy adhoc szinten 
kapjak meg a civil szervezetek. Egyebkent en nem szavaztam ugy, hogy rosszul ereztem 
volna magamat barmely civil szervezetnek a kedvezmenyes helyiseg palyazataval 
kapcsolatban. Mind nagyon fontos szervezetek, de megis csak azt gondolom, hogy nem a 
teljes kaosz kene uralkodjon az ingatlanpalyazatokkal kapcsolatban. A harmadik pedig az, 
hogy nekem az is eleg abszurd, hogy a Vasas Miiveszegyiittesnek nem talalunk ingatlan, azert 
megis csak a kerulet identitasanak az egyik legfontosabb civil szervezeterol beszelunk es en 
tenyleg dobbenten allok az elott, hogy ez nem prioritas. En inkabb onnan fognam meg ezt a 
dolgot, hogy en nagyon nehezen latom azt, hogy ne lehetne ezt a folyamatot most 
visszaforgatni ugy, hogy ne erje borzalmasan nagy kar a Tanodat, mert tudjuk, hogy ez napok 
kerdese. Azt is gondolom, hogy most egy palyazati folyamat vegbement, azt sem erzem 
teljesen problemamentesnek visszaforditani. Viszont azt en egy percig nem tumem, hogy a 
Vasasnak ne talaljunk ingatlant es azt gondolom, hogy ennek a Bizottsagnak is prioritasanak 
kell lennie, hogy az egyik legfontosabb kulturalis intezmenynek legyen ingatlana. Nem 
tudom, ki masnak kell adnunk, hogyha nem a Vasas Miiveszegyiittesnek. Vegiil az Elnok urat 
megkerem, hogyha kap egy emailt, egy hivatalos levelet, amit a kulturalis bizottsag tagjainak 
cimeznek, akkor tovabbitsa azt, nagyon szepen koszonom.
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Czegledy Adam
Koszbnbm szepen az hozzatartozik, hogy en csak level formaban jutottam hozza, amit nem 
tudtam meg ide behozni. Egyebkent melysegesen egyetertek ezekkel a felvetesekkel es azt 
hiszem, hogy ajbvbben mindenkepp prioritast kell elvezzen az, hogy megoldast talaljunk erre 
a problemara is.

Fodor Tamas, a Vasas Muveszetegyiittes Alapitvany igazgatoja
Amikor szeptember 8-an a JGK-tol kaptunk egy levelet azzal kapcsolatban, hogy van egy 
ingatlan, akkor mar ket eve kertiik az bnkormanyzattbl, a JGK-tol is, hogy mutassanak 
ingatlanokat, ami nem tbrtent meg, ez volt az elso ingatlan, amit a Muveszegyuttesnek 
megmutattak. Szeptember 10-en megneztiik az ingatlant, 16-an megmutattuk a muveszeti 
karok kepviselbinek, hiszen vagyunk 200-an es nem lehet egy ilyen dbntest meghozni 
anelkiil, hogy ne lassak az erintett karvezetok, a karok kepviselbi. Ezt kbvetben elkezdtiink 
egy olyan munkat, ezert is jeleztem a JGK-nak, hogy ez nem ugy mukbdik, hogy egy ingatlan 
berbeadasra kotiink egy szerzbdest, ugye itt miniszteri engedelyre van szukseg. Egyeztetnem 
kellett az orszagos szakmai szervezetek vezetbivel, egyesevel mindegyikkel ket het leforgasa 
alatt. El kell kesziteniink egy koncepciot, meg kellett neznunk a tbrvenyi megfeleleseket. 
Jozsefvarosnak van egy 2011-es kbzmuvelodesi rendelete, mely rendelet a 2017-es 
szaktbrveny valtozas ota nem jo. A 20/2018-as EMMI rendelet ota abszolut rossz, tehat 
folyamatosan mulasztasi tbrvenysertesben van a kerulet a kbzmuvelodesi feladat ellatasaval, 
amelyet nem szabalyozott le. Az az anyag, amit elkeszitettiink, az pontosan ennek az 
athidalasara szolgal es egyebkent a kbzmuvelodesi megallapodasok se jok, egyik se, nemcsak 
a mienk. Miutan nines rendelet alkotva, ami a jelenlegi jogszabalynak megfelelne, nem jok a 
kbzmuvelodesi megallapodasok. Valamennyi szervezet bnhibajan kiviil mulasztasos 
tbrvenysertest kb vet el, illetve mi nem csak az bnkormanyzat, mi egyszeruen csak nem tudjuk 
az alap dokumentumainkat igazitani a rendelethez es ez innentbl kezdve problemat jelent. 
Most egy muvelbdesi haz letrehozasa, amit egyebkent a tbrveny lepesrbl-lepesre beturbl- 
beture szabalyoz kezdve az alapterulettol az eszkbzellatottsagtbl felszereltsegtbl, funkcioktol, 
nyitvatartastbl, tehat szaktbrvenyunk egyertelmuen elmondja, hogy mit hogyan lehet, es 
hogyan kell elvegezni. Az bnkormanyzat szamara kbtelezb alapfeladat ellatasokat, het 
kulturalis alapszolgaltatast ir elb, melyhe millios nagysagrendben normativ tamogatast rendel 
a szaktbrveny, amit az bnkormanyzat le is hiv. Tehat igazabol ezzel, amit mi letrehoztunk 
volna az egy muvelbdesi haz, gyakorlatilag Jbzsefvaros megoldhatta volna azt a problemajat, 
hogy nem megfelelben mukbdteti jelenleg a kbzmuvelodesi rendszeret. Egyebkent is meg 
tudja oldani, hogyha akarja termeszetesen es felajanlottam a segitsegemet a rendeletalkotasba, 
amellyel ugy tunik, hogy remenyeim szerint elnek is, hiszen kbzben egyutt dolgozunk 
orszagos szakmai szervezetekkel es kbzmuvelodesi szakertbkent tudjuk, hogy hogyan lehet 
megcsinalni egy jo rendeletet, ezt tovabbra is fonntartom. Ezzel nyilvan most eluszik, tehat 
barmilyen ingatlant nem lehet erre a funkeibra rendelni. Egyebkent mi sem vagyunk halkak, 
tehat egy egyszeru tarsashazba nem lehet betenni egy olyan szervezetet, amelyik egyebkent a 
prbbait delutan 5-tbl este 9-ig tartja es mondjuk, iistdobokon gyakorol, vagy pedig 15 par 
csizmaval dobbant vagy 50 ember enekel, tehat abbol csak a fesziiltseg van. Ebbbl a 
szempontbol a Nemet utcai ingatlan nagyon jo helyzetu ingatlan, hiszen egy kbzintezmeny 
formajaban helyezkedik el szerencsere eleg jo fekvessel. De meg egyszer mondom, tisztaban 
vagyok vele, hogy ez a helyzet mar elment es nyilvan a Tanodanak jelen pillanatba egetb 
problema az, hogy tudjon kbltbzni. Ami pedig a palyaztatasi gyakorlatot illeti, most 
gondoljanak bele, hany szervezettel van kbzszolgaltatasi szerzbdesiik. Ha elbirjak egy 
palyazatba, hogy kbtelezb csak olyan palyazhat, akinek mar kbzszolgaltatasi szerzbdese van 
es elbirjak a palyazatba, hogy konkretan egyfele tevekenyseget vegezhet, gyakorlatilag egyre 
csbkkentik a palyazbk kbret, tehat ott nines nyilt palyazat, ott egy iranyitott palyazat van, 
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ennel egyenesebb, ha azt mondjak, hogy odaadjak valakinek palyaztatas nelkiil, mert mondjuk 
vis maior helyzetbol kifolyolag az onkormanyzat segiteni akar, hogy fejlodjenek. fgy jelenleg 
mi a nyul helyzetebe kerultunk, vagyis latszolag ott voltunk, de igazabdl csak futottunk. 
Vegteleniil kellemetlen a helyzet, mert nekem most jeleznem kell tetelesen minden egyes 
orszagos szervezet fele, hogy ez az ingatlan, ami egyebkent megoldotta volna a helyzetiinket 
az nem all rendelkezesre es azok a szakmai tamogatasokat, amiket elkezdtek kesziteni, azokat 
ne kuldjek, mert nincsen mar relevanciaja. Tehat duplan kerultunk kellemetlen helyzetbe nem 
beszelve arrol, hogy lesz az az idd pillanat, amikor a sajat tagsagunkkal is tudatnunk kell, 
azzal a 200 emberrel, ide ertve a gyerekeket es a sziiloket is, hogy ez most eluszott es azert 
uszott el, mert ez gyakorlatilag mar a nulladik pillanattdl eluszott csak mi nem tudtunk rola, 
Koszonom, hogy meghallgattak.

Czegledy Adam
Koszonom szepen es Pacsika Martontlatom jelentkezni.

Pacsika Marton
En tenyleg csak azt szeretnem mondani Igazgato umak, hogy en szemelyesen mindenkeppen 
kuzdeni fogok azert, hogy ne usszon el. Nyilvan Jozsefvarosnak nagyon sok tires ingatlana 
van, nagyon keves olyan, ami Onoknek is megfelel, de hogyha van ilyen, akkor meg fogjuk 
talalni. En azt gondolom, hogy ezt egyszeruen nem akadalyozhatja meg semmi, hogy 
megtalaljuk es a bizottsagi Elnok urat is kerem, hogy ezt tegye meg a Bizottsag prioritasanak. 
A frakcion beliil is kepviseljek a kepviselok, amit kepviselni kell es a JGK-val is vegyek fel a 
kapcsolatot, hogy keressek meg ezt a helyiseget. Tehat ezt meg kell tenni, nines mese. 
Koszonom.

Czegledy Adam
Csatlakoznek ehhez en is, hogy prioritaskent kivanunk ezzel a tovabbiakban foglalkozni, ez itt 
a Bizottsag tobbi tagjanak is megfelelo, hogy talaljunk erre mihamarabb megoldast. Ezt 
tudjuk most vallalni es termeszetesen azt, hogy kepviselotarsaimmal ezt a frakeioban is 
probaljuk prioritasi szempontnak partallastol fuggetleniil egy nagyon fontos feladat.
Tovabbi. hozzaszolast most nem latok, igy a a napirend vitajat lezarom es szavazasra 
bocsatom a kedvezmenyes helyisegberleti palyazat elbiralasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalarol szolo hatarozati javaslatot, elfogadasahoz egyszeru tobbseg kell. Kerem a 
tisztelt bizottsagi tagokat, hogy most szavazzunk. (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag a hatarozatot 4 
igen 0 nem 2 tartozkodassal elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga 

42/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(4 igen, 0 nem, 2 tartdzkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag 239/2021. (X.06.) 
szamu hatarozata alapjan a Budapest VIII. kerulet, Nemet u. 14. szam alatti 331 m2 
alapteriiletu helyisegcsoportra vonatkozoan kiirt helyisegberleti palyazat gyoztesenek a 
Jozsefvarosi Szabadidos Egyesuletet (szekhely: 1086 Budapest, Szuz u. 5-7. 3/23.; adoszam: 
18181342-1-42; kepviseli: Lenkey Petrosz) javasolja.
Felelos: polgarmester
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Czegledy Adam
Attertink a Kepviseld-testuleti eloterjesztesekre. A ILl-es napirendi pont targyalasa 
kovetkezik, melyet a Bizottsag ZART tilesen targyal. Kerem biztositsak a zart tiles felteteleit.

IL Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek)

Napirend ILL pontja: Javaslat a Bursa Hungarica Felsdoktatasi Onkormanyzati 
Osztondijpalyazat elbiralasara ZART ULES
Eldterjesztd: dr. Erdss Gabor alpolgdrmester; Szili-Dardk Ildikd alpolgdrmester

Czegledy Adam
A napirend vitajat megnyitom. Mivel hozzaszolasokat nem latok, a napirend vitajat lezdrom. 
Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot, elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sztikseges. Kerem szavazzunk most. (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag a hatarozatot 6 igen 0 nem 0 
tartdzkodassal elfogadta.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsaga

43/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 
javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtdrgyalasdt.

Czegledy Adam
Zart tiles vege - kerem a nyilt tiles felteteleinek biztositasat. A II.2. napirendi pont targyalasa 
kovetkezik.

Napirend IL2. pontja: Javaslat a Karacsony Sandor Kozalapitvannyal kapcsolatos 
dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

Czegledy Adam
A napirend vitajat megnyitom. Az eldterjesztest tegnap surgdsseggel kaptak meg a Bizottsag 
tagjai velemenyezesre. A napirend vitajat megnyitom es megadom a szot Santha Petemenek.

Santha Peterne
Csak oromomet szeretnem kifejezni afelett, hogy a ket even keresztul teljesen csendben levo 
nem is igazan mukodo Karacsony Sandor Kozalapitvanyba ujra penzt rakott az onkormanyzat 
es azt a nagyon szep jo aldasos tevekenyseguket ki tudjak fejteni, amit korabban 7-8 even 
keresztul, koszonom szepen.
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Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga 

44/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

< A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtdrgyaldsdt.

Czegledy Adam
Tovabbi hozzaszolast nem latok, igy a napirend vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 
pontbol allo hatarozati javaslatot, elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges. Kerem, 
szavazzunk most. (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag a hatarozatot 6 igen 0 nem es 0 
tartozkodassal elfogadta. A II.3-as napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend II.3. pontja: Javaslat emlektablak (Farkas Gyula, Komoly Otto) elhelyezesere
Eloterjeszto: Dr. Eross Gabor alpolgdrmester

Czegledy Adam
A napirend vitajat megnyitom. Hozzaszolast, kerdest nem latok, ennek hianyaban a napirend 
vitajat lezarom. Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot, elfogadasahoz 
egyszeru tobbseg sziikseges, kerem szavazzunk most. (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy a 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag a hatarozatot 6 
igen 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadtuk.

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga 

45/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
javasolja a Kepviselo-testuletnek az eldterjesztes megtdrgyaldsdt.

Czegledy Adam
A ll. 4-es napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend II.4. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo ules ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eloterjeszto: Piko Andraspolgarmester

Czegledy Adam
A napirend vitajat megnyitom. Tovabbi hozzaszolasok nincsenek, a napirend vitajat lezarom. 
Szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot, elfogadasahoz egyszeru tobbseg 
sziikseges. Kerem a bizottsagi tagokat, szavazzanak most. (SZAVAZAS) Megallapitom, hogy 
a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag a hatarozatot 6 
igen 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta.

15



Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsaga

46/2021. (XI.16.) szamu hatarozata
(6 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 
javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eldterjesztes megtdrgyaldsat, a tdjekoztatd 

tudomdsul vetelet.

Czegledy Adam
A Bizottsag tagjai a bizottsagi ules napirendjet kovetoen a Bizottsag hataskdrebe tartozo 
ugyben a Jegyzotol es a Bizottsag elndketol felvilagositast kerhetnek. Kerdezem van-e most 
ilyen. Jelenleg nem latok ilyet, igy megkbszdndm a bizottsagi tagok munkajat es 15:57 orakor 
a Bizottsag iileset bezarom.

K.m.f.

Czegledy Adam
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetis^g 
Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsagi ~ 

elndke

5 Herman^ Ciyorgy
Kult^lis', Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, 

Q Sporty Eselyegyenlosegi Bizottsag 
alelndke

A jegyzokonyvet keszitette:

Pali Sandome; , ; - 
Jegyzoi Kabinet Szervezesi lroda 

iigyintezbje *
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