
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilet
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

JEG YZOKON Y V

Kesziilt: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete Szocialis,
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 2021. december 14-en (kedd) 
13:00 drai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 10. rendes uleserol

Levezetd elnok: Hermann Gyorgy

Jelenlevo tagok:
Czegledy Adam - alelnok
Konczol David
Mezei Boldizsar
Dr. Weisz Gabor Miklos

Tavolmaradasat bejelentette: Balint Gergely, Egry Attila, Gosztonyi Geza,Santha Peteme

Jelenlevo meghivottak:
Horich Szilvia - gazdasdgi vezetd; Barta Ferenc - foepitesz; Borbas Gabriella - Gazddlkoddsi 
Ugyosztdly vezetoje; Pokomyi Viktoria - Humankapcsolati Iroda vezetoje; Nagy Ibolya — 
Csalddtdmogatdsi Iroda vezetoje; Novaczki Eleonora - JGK Vagyongazddlkodasi 
igazgatd;Sz?dv& Judit - Jozsefvarosi Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt.; Dr. Szirti Tibor - Jozsefvarosi 
Gazddlkoddsi Kdzpont Zrt.; Dr. Faragd Judit — JSZSZGYK

Hermann Gyorgy
Koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi jelenlevot 
Budapest Jozsefvaros Onkormanyzat Kepviselb-testulet Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi 
Bizottsag 10. rendes uleset megnyitom. A Bizottsag tagjainak szama 9 fd, ebbol jelen van 5 fo, 
megallapitom, hogy a Bizottsag hatarozatkepes. Tavolmaradasat bejelentette Balint Gergely, 
Egry Attila Gosztonyi Geza es Santha Peteme, kesonk nincsen. A 2021 december 14-ei 
bizottsagi iiles kikuldott meghivo szerinti napirendi javaslat szavazasa kdvetkezik, de elotte 
Kdnczol David kepviseld urnak van egy iigyrendi hozzaszdlas.

Konczol David
Az lenne a javaslatom, hogy a kepviselo-testiileti eldterjeszteseket targyaljuk az atruhazott 
hataskbru eldterjesztesek elott, illetve a masik az az lenne, hogy termeszetesen a nyilt 
eldterjeszteseket kulon kell targyalnunk, mint a zart eldterjeszteseket, de a zart eldterjesztesek 
koziil az eredeti napirendi szamok szerint targyaljuk egyben az osszeset, kiveve az 1.8 es az 
1.15-t. Ez lenne a ket modosito javaslatom a napirendhez.

Hermann Gyorgy
Eloszdr kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy szavazzunk a napirend modositasarol, en 
tamogatom magam reszerol a javaslatot, eloszor is a modositasrol szavazzunk most
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Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

88/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja Konczol David 
iigyrendi inditvanyat arra vonatkozoan, hogy a Bizottsag a kepviseld-testuleti eldterjeszteseket 
az atruhazott hataskdru eldterjesztesek elott targyalja, es a zart eldterjesztesek koziil az eredeti 
napirendi pontok szerint egyben (blokkban) targyaljak valamennyi eloterjesztest, kiveve a 
meghivo szerinti 1.8 es az 1.15. napirendi pontokat.

Hermann Gyorgy
A mddositassal egyiitt ezek utan szavazzunk a napirendrol.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

89/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy az elhangzott 
modositasokkal az alabbi napirendet fogadja el:

Napirend:

I. Kepviseld-testuleti eloterjesztesek
(irdsbeli eldterjesztesek)

I/A. Nyilt eldterjesztesek

1. Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2021. evi 
koltsegvetesrol szolo 5/2021. (IL 25.) onkormanyzati rendelet modositasara 
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

2. Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasiigynokseg egyetlen hazban” palyazattal 
kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

3. Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek szamara onkormanyzati lakasok 
berlokijelolesi joga” cimii palyazat kiirasara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

4. Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 629/2021. 
(XI. 18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a Jdzsefvarosi Bolcsodekkel 
ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

5. Javaslat a Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont szakmai tervenek 
elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildikd alpolgdrmester

2



6. Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendd tamogatasi szerzodes megkotesere 
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

7. Beszamolo a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag 2021. evi munkajarol, 
valamint a Bizottsag 2021. Junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra 
vonatkozd atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol 
Eldterjesztd: Hermann Gyorgy bizottsagi elnok

8. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozd 
iiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andraspolgarmester

II. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irdsbeli eldterjesztesek)

II/A. Nyilt eldterjesztesek

1. Javaslat a pszichiatriai betegek nappali ellatasaval kapcsolatos eves beszamoldk 
elfogadasara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

II/B. Zart eldterjesztesek

2. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Templom u. 5. I. emelet 12. szam alatti 
lakas vizoracsere dijanak utolagos megteritesevel kapcsolatos dontes 
meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgatd

3. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 122. 2. emelet 44. szam alatti berlo 
berleti jogviszonyanak kozos megegyezessel, penzbeli megvaltassal torteno 
megsziintetesere ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgatd

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet Danko utca 30. 1. emelet 2. szam es Didszegi 
Samuel u. 15. 1. emelet 15. szam alatti lakasok berleti jogviszonyrendezesevel 
kapcsolatos dontesek meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgatd

5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Didszegi Samuel utca 18. foldszint 7. es foldszint 
8. szam alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dontes meghozatalara ZART ULES 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgatd
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6. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 18.1. emelet 9. szam alatti 
lakas berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

J. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 18. 1. emelet 16. szam 
alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

8. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 22. 1. emelet 32. es 1. 
emelet 31. szam alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

9. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 54. II. emelet 20. szam alatti lakas 
berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

10. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros utca 8. 2. emelet 23. szam alatti 
lakas berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

11. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u. 26. fszt. 6. szam alatti lakas 
berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

12. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 17. 1. emelet 6. szam alatti 
lakas berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

13. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Orczy ut 31. HI. emelet 4. szam alatti lakas 
berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

14. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 75. fbldszint 7. szam alatti lakas 
berbeadasaval kapcsolatos dbntes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkodasi Kdzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

4

palis
Ceruza

palis
Ceruza

palis
Ceruza

palis
Ceruza

palis
Ceruza

palis
Ceruza



15. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 47. 4. emelet 2. szam alatti 
onkormanyzati tulajdonban levo lakas berleti jogara es a 3743 Ormosbanya, 
Kozepso utca 3. fszt. szam alatti magantulajdonban levo tarsashazi lakas 
tulajdonjogara vonatkozo lakascsere szerzbdessel kapcsolatos dontes
meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora
vagyongazdalkoddsi igazgatd

16. Javaslat meltanyossagi tamogatas iranti kerelmek elbiralasara 
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildikd alpolgdrmester ZART ULES

Hermann Gybrgy
Elfogadtuk a napirendet 5 igennel, 0 nem es 0 tartozkodas mellett az emlitett modositdkkal es 
akkor most megadnam Dr. Weisz Gabor Miklbsnak a szbt.

dr. Weisz Gabor Miklos
Nem volt teljesen egyertelmu nekem, hogy a Dioszegi 22-t, meg a Jozsef 47. IV. emeletet nem 
targyaljuk?

Hermann Gybrgy
Azokrol kiilbn szavazunk, bsszevontan targyaljuk az atruhazott napirendi pontokat, a 8-asrbl es 
a 15-bsrol kiilbn fogunk szavazni, meg kiilbn is targyaljuk. Viszont most akkor a modositasnak 
megfelelben akkor a kepviselb-testuleti elbterjesztesekkel kezdenenk, eloszbr is a meghivo 
szerinti ILl-essel.

L Kepviselo-testiileti eloterjesztesek
(irdsheli eloterjesztesek)

I/A. Nyflt eloterjesztesek

Napirend 1.1. pontja: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat 2021. evi kbltsegvetesrbl szolo 5/2021. (II. 25.) onkormanyzati 
rendelet modositasara
Eldterjesztd: Piko Andras polgdrmester

Hermann Gybrgy
A napirend vitajat megnyitom es Horich Szilviat meg is kemem, hogy tartson egy rbvid 
bsszefoglalbt a modositasrol, kbszbnbm szepen.

Horich Szilvia
Elnbk Ur, Tisztelt Bizottsag! A 2021 evi koltsegvetesi rendelet 3-as mbdositasaa 
jogszabalyoknak megfelelben kerult elkeszftesre es elbterjesztesre. Llathatb, hogy azert az egy 
eleg terjedelmes anyag, tehat ugye 34 oldalas maga az elbterjesztes a hatarozati javaslatokkal 
egyiitt es ugye ugy kerult kiegeszitesre a rendelettervezettel, mellekletekkel. En 1-2 olyan tetelt 
szeretnek ebbbl kiemelni, ami a Bizottsag hataskorebe tartozo mbdosulasok, illetve eloiranyzat 
valtoztatasok es nagyon roviden beszelnek a fbbb elemeirbl a modositasnak es ugye 7 darab 
hatarozati javaslat kerult csatolasra az elbterjeszteshez. A koltsegvetesi fbbsszegiink lathatb, 
hogy a 3-as modositas eredmenyekent bsszessegeben veve 25.707.023 Ft bsszeggel csbkken, 

5

palis
Ceruza

palis
Ceruza

palis
Ceruza



igy az onkormanyzat koltsegvetesenek a mddositott foosszege 31.680.389.112 forintban keriil 
megallapitasra. En magabol az eloterjesztesbol ket olyan fajsulyos elemet szeretnek kiemelni, 
ami mindenkepp egy meghatarozo tetel, egyreszt az altalanos tartalek egyenlegenek a a 
feltomazasa, ha fogalmazhatok igy. A 2-es mddositasnal 135.339.807 forinttal zartunk, most a 
3-as modositasban ez 479.727.316 forintra nd, aminek a fd oka a tarsashazi allomanyok 
rendezesebol adddd eldiranyzatemeles. Egyszer volt egy maradvanyos allomanyunk, ami ugye 
a koltsegvetesben tervezesre keriilt a korabbi dontesekkel kapcsolatos athuzodo 
kotelezettsegvallalasokra, ez a gazdalkodasi iigyosztallyal egyiitt felulvizsgalatra keriilt es 
ebbol a kotelezettseggel nem terhelt eloiranyzat felszabadulasa miatt meg tudjuk emelni az 
altalanos tartalekot 90.877.811 forinttal es a korabbi evekrol athuzodo tarsashazi allomany 
tisztazasara letrehozott a Kepviseld-testulet a 2020. evi maradvanybol egy 300 millids 
celtartalekot es ennek a celtartaleknak a sziiksegesseget vizsgaltuk. Ebbol a nyar folyaman ket 
tarsashaz reszere mar biztositottunk fedezetet, tarsashazi tamogatasokra, tehat azert van itt 
279.538.964 forintos egyenleg es ugy iteltuk meg, hogy erre nines sziikseg, tehat ezzel meg 
tudtuk emelni az altalanos tartalek osszeget. Tehat a fd novekedes ennek a ket tetelnek 
koszonheto. Termeszetesen reszletesen lehet latni az eloterjesztesben ha jbl emlekszem a 19- 
22. oldalakon a teteles novekedest okozo es csokkenest okozo teteleket altalanos tartalekkent, 
ezek a fd tetelei. A Bizottsag hataskorebe tartozo kerdesek kozul ki szeretnem emelni ugye a 
normativak beemelese ez egy technikai tipusu eloiranyzat modositas, de azert mindenkeppen 
meg szeretnem emliteni a szocialis agazati osszevont pdtlek osszeget, ami 48.173.820 Ft 
osszegben ez a szeptember-oktober-november honapokra jard es mindig havonta leutalt dsszeg 
eloiranyzatositasa a koltsegvetesben. Mindenkepp el szeretnem mondani, hogy ugye a korabbi 
kepviseld-testhleti dontesnek megfelelden biztositasra keriilt a koronavirus elleni veddoltas 
felvetelere osztonzo intezkedesekhez kapcsoloddan a penzugyi fedezet biztositasa, egyreszt 
tamogatasra, masreszt pedig ugye a jovd ev januarjaban lefolytatando sorsolas dijara. A 
privatizalt orvosok rezsikoltsegei es kapcsolodo kiadasai eldiranyzott megemelese volt 
szukseges 6.350.000 forintban es a Jdzsefvarosi Egyesitett Bolcsodek a bolcsodei pdtlek es a 
kapcsolodo szocho kifizeteseinek kiadasaira potfedezetet kert, itt egy tervezesi hiba tortent az 
intezmeny reszerol a 2021 evi koltsegvetesben, tehat nem a megfeleld tablazatot hasznalta 
ennek a berelemnek a tervezesehez es ezert volt szukseges kiegeszito tinanszirozas biztositasa. 
A beveteleink novekedesenek fd oka, itt lathatd az eldterjesztes 6. oldalatol reszletezziik a 
beveteli eldiranyzatoknak a valtozasat, hogy 142.000.000 forinttal csokken a JEK-ben, tehat az 
Egeszsegiigyi Kozpontban a bevetel es ehhez kapcsoloddan a kiadasi eldiranyzatok. Ennek itt 
van az indoklasa is, hogy a betoltetlen statuszok szama miatt az egeszsegiigyi szolgalati 
jogviszony kovetkezteben ez egy magas berel egy kotelezo tervezesi elemet jelent, viszont 
mivel nem keriiltek betoltesre ezek az allasok ugye ez nemesak a beveteli oldalon jelent egy 
NEAK tinanszirozas csokkenest, hanem a kiadasi oldalon is. Ehhez kapcsoloddan elsosorban a 
szemelyi juttatas es jarulek oldalon jelent egy csokkenest, viszont tovabbra is megmaradt 
kozszolgaltatast nyujtd, szerzodessel nyujto mint kulso szolgaltato orvosainak a dijaba viszont 
egy 25.000.000 forintos emelest kezdemenyezett az intezmeny. Lathatd, hogy az 
eloterjesztesben tobb helyen, tobb intezmenynel tortenik tobbletbevetelek eloiranyzatositasa 
akar ugy, hogy mellette ott van, hogy milyen kiadasra szeretne forditani, illetve olyan beveteli 
eloiranyzatositasa is tortenik, ahol nem kapcsolodik hozza kiadas, ez mind az altalanos 
tartalekot emeli egyebkent. En ezekrol nagyon-nagyon igy tetelekbe menden nem beszelnek, ha 
van kerdes ezekhez kapcsoloddan, akkor nagyon szivesen valaszolok es roviden meg a 7 darab 
hatarozati javaslatrdl szeretnek szolni. Az 1-es 2-es hatarozati javaslat az egy technikai 
modositas, ebben a hivatkozott 573/2021-es hatarozatban sajnos el lett irva a koltsegvetesi 
rendeletiink szama, tehat ezert szukseges a modositas. A 3-as hatarozati javaslat a Jdzsefvarosi 
Ovodak tagovodaiban a wifi haldzat kiepitesehez kapcsolodo fejlesztesi forras biztositasat 
tartalmazza. A 4-es hatarozati javaslat a tarsashazi allomany tisztazasahoz kapcsoloddan 
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lehetoseg van arra, hogy potlolagosan dontson majd a Varosuzemeltetesi Bizottsag tarsashazi 
tamogatasokrol. Itt a vissza nem teritendo tamogatasokra biztosit a testiilet 43.505.142 forintot. 
A visszateritendo tamogatasok fedezete ugyanezen osszegben rendelkezesre all, tehat kozel 
87.000.000 Ft-rol tud majd donteni a Varosuzemeltetesi Bizottsag. Az 5-os hatarozati javaslat 
egy korabbi dontes modositasat tartalmazza. Ez egy korabbi vallalasa a testiiletnek a belso 
Tankeriileti Kdzpont altal atvett technikai dolgozbk reszere cafeteria osszegere fedezet 
biztositasa. A 6-os hatarozati javaslat a JGK vagyongazdalkodasi vagyonkezelesi feladatok 
ellatasardl szold kozszolgaltatasi szerzodesenek a 3-as modositasahoz kapcsolodo dontest 
tartalmazza. Itt a kozos koltseg kiadasok novekedese miatt egy belso atcsoportositast kellett 
csinalnia a gazdasagi tarsasagnak, es ehhez kapcsolddoan szukseges a hatarozat es csatolasra 
keriilt a kozszolgaltatasi szerzodes modositasa is. A 3-as modositasnak az egyik szinten 
jelentos tetele a 7-es hatarozati javaslat tartalmazza az ehhez kapcsolodo dontest, fuggo tetelek 
rendezese.

Hermann Gyorgy
Koszonjuk szepen, akkor a napirend vitajat megnyitom es Dr. Weisz Gabor Miklosnak adorn a 
szot.

dr. Weisz Gabor Miklos
Nekem ket kerdesem lenne, az egyik, csakhogy jol ertem-e a tarsashazi dolgokat, a szakma 
miatt erintett is vagyok benne. Ertem, hogy 310.000.000 forint penz kerul nagyjabol 
felszabaditasa ugye erre a tarsashazi palyazat elbiralasra ugye jol ertettem nagyjabol az 
eldterjesztesbol? Eddig is volt egy keret, amit az onkormanyzat most arra irt ki tamogatasokat, 
hogy amennyiben valamilyen olyan helyzet, gazomles, ki fog gyulladni, fel fog robbanni stb. 
arra lehetett palyazni, tehat az ugymond a kvazi oncelu tamogatasok, amikor egy homlokzatot 
akarok csak azert felujitani, hogy szep legyen, azok hatterbe keriiltek ebben a ciklusban. Akkor 
most ez vegul, inert ugy ertettem, hogy 310.000.000 forint emelodott ebbe most bele, de 
kozben meg ott van egy csomo olyan palyazat, ami adott esetben nem lett elbiralva, ezeknek a 
viszonya hogy van? Ez a kerdesem igazabol, hogy mennyi a valosagos objektiv emelkedes, ami 
esetleg pluszba csoportosult erre ahhoz a kerethez kepest, amivel ugye meg lett hirdetve a 
palyazat, hogy mekkora keretosszegben, meg az ev elejen a koltsegvetesnel, hogy mekkora 
keretosszegben tudnak a tarsashazak palyazni?

Horich Szilvia
Itt a Gazdalkodasi Ugyosztalyvezetoje is majd becsatlakozik a valaszadasban, tehat akkor 
elmondom a pontos szamokat es akkor szerintem az egyenlegezes kerdest akkor tudjuk 
tisztazni es akkor a Gabi pedig a szakmai reszevel kiegeszit engem. Akkor visszatemek a terv 
eldiranyzatunkhoz, ugye 80.000.000 forintot terveztiink kizardlag kolcsonre az eredeti 
koltsegvetesben es beemeltiink maradvanybol a korabbi dontesekhez kapcsolodo tarsashazi 
allomanyt. Ebben viszont voltak ketsegeink, hogy mennyire megbizhato a mi nyilvantartasunk 
es elkezdtuk ezt a korabbi dontesek alapjan atfuzott maradvanyos allomanynak a kitisztazasat 
es ebbol felszabadulo dsszeg a 90.877.811 forint, amit az altalanos tartalekba visszatesziink. 
Volt egy 300.000.000 forintos tarsashazi tamogatasok celtartaleka allomanyunk, amit a 
maradvanybol hoztunk letre, hiszen itt egy korabbi nagy osszegu dontesek, tobb mint 2 
milliardot meghalado dontesek sziilettek a 2018-2019 evek folyaman es ennek az allomanyat 
szerettiik volna kitisztazni, hogy valojaban mi az, amire nekiink fedezetet kell biztositani, erre 
volt a 300 millios celtartalek (nem erthetd)
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Borbas Gabriella
Borbas Gabriella gazdalkodasi ugyosztalyvezeto vagyok. Klasszikus tarsashazi palyazat 
nincsen kiirva, tehat egyetlen egy fotd palyazati kiiras van tarsashazaknak, ez a „Vilagos 
kapualj”. A mostani rendelet alapjan viszont es nem is akarom palyazatnak hivni, mert az nem 
palyazat, folyamatosan lehet benyujtani eletveszely elharitasra szold tamogatasi igenyeket es 
amennyiben van szabad forras a koltsegvetesbe, akkor a Varosuzemeltetesi Bizottsag szokta 
ezeket az igenyeket elbiralni es tamogatasra javasolni a polgarmester umak. Most tortenik az, 
hogy osszesen 87.000.000 forintnyi forras lenne az eletveszely elharitasi tamogatasi igenyekre, 
s akkor a Varosuzemeltetesi Bizottsag a penteki rendkivuli ulesere keszitjuk azt az 
eldterjesztest, ami arrdl szolna, hogy 13 darab ilyen tamogatasi igenyt lehetne jovahagyni, ez 
meg is kozeliti a 87.000.000 forintot, nehany 100.000 forinttal kevesebb, tehat a matek sajnos 
teljesen nem jott ki. Ugyanakkor javasolni fogjuk azt is a Varosuzemeltetesi Bizottsagnak, 
hogy a bent levo igenyek koziil utasitson el osszesen 6 darabot, ami igeny szinten mintegy 
70.000.000 Ft, es azert javasoljuk elutasitasra, mert vegig hivtuk a tarsashazakat, ezek nagyon 
regi igenyek, jelenleg a benyujtott koltsegvetesbol mar nem is tudjak megcsinalni a 
tarsashazak, mert tetoszerkezet problemanal a fa anyagara ment fel es igy tovabb, ugyhogy 
azzal fogjuk oket kiertesiteni, hogy amennyiben tovabbra is szeretnek igenyelni ezt a 
tamogatast, akkor nyujtsak be ujra uj koltsegvetessel, a 19-es koltsegvetesek most mar nem jok, 
ezt a kozds kepviselok maguk mondtak nektink, ugyhogy akkor errol lenne most 
tulajdonkeppen szd, hogy 13 darab tarsashaz jovahagyasa osszesen 87.000.000 forint ertekben, 
es ahogy mondtam 6 darab elutasitasra tennenk javaslatot.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a valaszt, Konczol David kepviselo urat megkerdezem, hogy akkor nem 
kivan hozzaszolni, akkor viszont dr. Weisz Gabor Miklosnak megadom megint a szot.

dr. Weisz Gabor Miklos
Tovabb szeretnek kerdezni, hogyha lehet, hogy akkor most akkor jol ertem, hogy volt egy 
keretunk, amit nem hasznaltunk fol, de valamit elutasitunk azert, mert hogy az arak mar nem 
megfeleldek, es akkor ez a keret, ami rendelkezesre allhatott volna most visszakeriil altalanos 
tartalekba, ugye jol ertem? Nem ertek annyira a koltsegveteshez azert kerdezem igy.

Horich Szilvia
Visszakeriil es onnan biztositjuk az uj dontesre a fedezetet. Tehat ez egy penziigytechnikai 
megoldas, amire nines sziikseg, altalanos tartalekba bevonjuk es az altalanos tartalek keretere 
biztositjuk a fedezetet is a tobblet tamogatasra.

dr. Weisz Gabor Miklos
Akkor csak a szamok tekinteteben, hogy akkor a kifizetett tarshazi palyazatok, vegiilis akkor 
most nem fizetunk ki annyit, mint amennyi igenyiink bent volt.

Horich Szilvia
Ez meg csak dontes, ez egy biztonsagi allomany volt a 300 millid eleve egy tisztazashoz 
kapcsolddd allomany kepzes volt azzal, hogy amennyiben szukseges ev kozben nagyon nehez 
egy egyensulyi koltsegvetesbol azert ilyen nagysagrendti eldiranyzatot eloteremteni, tehat 
pontosan azert hagyattuk jova a Kepviseld-testulettel, hogy amennyiben szukseges 
rendelkezesre alljon. Ennek a tisztazasa zajlott az ev soran es az deriilt ki, hogy nem szukseges, 
tehat minden egyes korabbi dontesre mar biztositott korabban a testulet a fedezetet, tehat ez az 
eldiranyzat felszabadithatd. Na most ugye a kiadasi eldiranyzatok azert nem jelentenek 
elkoltesi kotelezettseget, tehat ez egy opcid, ez egy lehetoseg, ami azt jelenti, hogy ez 
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egyaltalan nem kell, hogy megegyezzen a csokkent kiadasi eloiranyzat egy novelt masik 
eloiranyzattal es hat ne felejtsiik el, hogy azert jon a 2022. ev, aminel pedig mindenfajta 
dijemelesi es adoemelesi moratorium ellenere kell az onkormanyzatnak ellatnia az osszes 
feladatat, tehat feladatelvonas nem tortent a kormanyzat altal tehat, hogy azert en azt 
gondolom, hogy hogy van annak indoka, hogy nem minden penzt es nem minden tamogatast 
lehet kiosztani ebbol az dsszegbbl, amit most fel szabaditunk ezekbol a celtartalekokbdl.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen Konczol Davidnak megadnam a szot

Konczol David
Koszonom szepen, ez mar tegnap a Keriiletfejlesztesi bizottsagi iilesen is elojott. Holnap lesz a 
rendes iilese a Varosiizemeltetesnek, szerintem ott is fel fog jonni, ha erdekli meg jobban 
szerintem akkor erdemes eljonni. Szerintem itt meg az is kerdes lesz a kovetkezo korben, hogy 
akkor a maradek bennmarado, inert ugye jelenleg most 20 palyazat van bent, abbbl most 13 
pozitivan 6-ot negativan fogunk megitelni penteki nap es hogy mi lesz a maradek 50.000.000 
Ft-tal nagyjabol aztjovo evre szeretnenk azokat tamogatni es szeretnenk ajovo evre alapvetden 
hogyha visszaternenk a 2 evvel ezelott eldiranyzott tarsashazi tamogatasi osszeghez, ami akkor 
olyan 300.000.000 forint komyeken volt. Az nem celtartalek volt, hanem azt fel szerettiik volna 
hasznalni csak hat mindenki tisztaban van a gazdasagi helyzetevel a keruletnek. Nem volt 
alkalmunk es lehetosegiink arra, hogy ezt ugy hasznaljuk, ahogy szeretttik volna. Iden 
celtartalekot kepeztiink, amibol valamennyi fel lett hasznalva, de jovo evben igy, hogy mar a 
tarsashazi palyazatoknak is a tisztazasa, illetve volt meg ugye nyaron ilyen 1,4 millid Ft-os 
fliggo tetel, ami ugyanugy a penzugyi es szamviteli tetelek kitisztazasara volt szukseges, abban 
is sok fel fog talan jovore szabadulni, de azert azt se szabad elfelejteni, hogy peldaul annal az 
osszegnel is egy olyan ovadek nyilvantartast kell feliilvizsgalnia az irodanak, ami 85 dta fuzet 
alapon volt vezetve es egy hatalmas munka azt digitalizalni es rendszerezni es a hibafaktor is 
nagy abban, szoval ezert kellenek ezek a celtartalekok, hogy az ilyen helyzeteket ki tudjuk 
kiiszobolni ajovoben es rendesen be tudjuk tartani a torvenyi eloirasokat.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen es akkor jdl ertelmezem, hogy Weisz Gabor visszavonta a hozzaszolasat. 
Rendben, koszonom szepen, akkor mivel tovabbi kerdest, hozzaszolast nem latok a napirend 
vitajat lezarom es kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy ez egy pontbdl allo hatarozati 
javaslatrol szavazzunk most!

Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett, egyhangulag elfogadta a 
hatarozati javaslatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

90/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek a rendelet 
megalkotasat es a hatarozati javaslatok elfogadasat.
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Hermann Gyorgy
Haladunk tovabb a kepviseld-testuleti eloterjesztesekkel es a meghivo szerinti U.2-es szamu 
napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az „Alberlethaz, mini lakasugynokseg egyetlen 
hazban” palyazattal kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Hermann Gyorgy
Borbas Gabriellat megkerdezem, hogy szeretne-e kiegeszitest tenni az eloterjeszteshez, mint az 
eloterjesztes egyik elokeszitoje.

Borbas Gabriella
Nem, nem szeretnek, varom a kerdeseket koszonom szepen

Hermann Gyorgy
Akkor a napirend vitajat megnyitom es dr. Weisz Gabor Miklosnak meg is adorn a szot.

dr. Weisz Gabor Miklos
Nekem az lenne a kerdesem, hogy a tok jo, tetszik, hogy csinaljuk ezeket a lakas kialakitasokat 
meg a celcsoportok is rendben vannak, hogy lehet, hogy csak nekem jott ki pontosan az 
eldterjesztesbe, hogy akkor ezek mikor kiosztasra keriilnek akkor ki fog donteni arrol, hogy 
milyen szempontrendszer alapjan osztjak ki ezeket a lakasokat hasznalatra?

Hermann Gyorgy
Konczol Davidnak megadom a szot

Konczol David
En hogyhajol ertelmeztem ugyanugy, mint a kovetkezo eloterjesztesben es a lakasrendeletunk 
alapjan fog a szerzodesmegkotes letrejonni, es szerintem itt akkor a konzorciumi tagok egyutt 
kozosen fogjak jelolni azokat, akik reszt vehetnek ebben a programban, ha jol ertelmezem.

Hermann Gyorgy
Borbas Gabriellanak megadom a szot megint.

Borbas Gabriella
Ez az alberlethaz palyazat, egy picit tavolabbrol kezdenem, ugye ez egy nagyon rendhagyo 
palyazat abban az ertelemben, hogy nem ez a klasszikus unios vagy hazai, amikor minden 
dokumentaciot az elso pillanatban, minden koltsegtervet es minden konzorciumi 
megallapodasra vonatkozd rendelkezest le kell adnunk mar az elso pillanatban. Itt 
tulajdonkeppen egy koncepciotervvel kell palyazni a francia palyazatra, ami be is van mutatva 
az eloterjesztesben, ugyhogy egyelore ez meg nagyon bizonytalan, hogy mi lesz ennek a 
palyazati eljarasnak a menete es egy ilyen egesz hosszas iterativ egyeztetd folyamat soran derul 
ki, alakul ki a pontos koltsegvetes es a megvaldsitas pontos menetrendje, tehat ezt igy 
eloljaroban el akartam mondani. A kerdesere egyebkent a valasz az, hogy terveink szerint, csak 
hogy ez meg nines leirva, hiszen meg nem kellett reszletes konzorciumi megallapodast 
kesziteni. Terveink szerint 15 evre a Szigony 18-at a felujitast kovetoen hasznositasba adnank 
az ULE-nak, tehat az Utcardl Lakasba Egyesiiletnek es akkor innen kezdve az ULE lenne az, 
aki az oda bekoltozo berldket kijeloli, akiknek ertelemszeruen meg kell felelni annak, hogy 
ebbe a kijelblt celcsoportba tartozzanak. Annyiban mas ez, mint a berldkijelolesi jogos 
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kovetkezo napirendi pont, hogy hasznositasba adnank az epuletet, tehat onnan kezdve az ULE 
szabna meg a berlok berleti dfjat, nem az bnkormanyzat kbtne veluk berleti szerzodest, hanem 
az ULE, viszont az ULE-nak vallalnia kell azt, hogy ez nem lehet veszteseges. Mi nem fogjuk 
fmanszirozni az epuletnek a fenntartasat, a berlok elmarado kifizeteseit, ezt mind a 
konzorcmmvezetdnek kell megtennie, tehat ennyiben mas, mint a kovetkezo napirendi pont, 
ahol is, mindjart raterunk gondolom arra is, ahol a berlokijelolesi jogot elnyerd civil 
szervezetek es egyhazak utana, az bnkormanyzat lakasrendeletenek megfeleloen kell, hogy 
kijelbljenek berlbt es az bnkormanyzat kbtne veltik berleti szerzodest.

Hermann Gyorgy
Kbszbnbm szepen a valaszt dr. Weisz Gabor Miklose szd megint.

dr. Weisz Gabor Miklos
Kicsit mindentbl fiiggetlenul aszimmetrikusnak tartom ezt a dolgot, hogy ertem en, hogy 
palyazat meg minden, de gyakorlatilag az tbrtenik, hogy kiadunk az allomanybdl lakasokat 
valakinek a hasznalatara, akire rabizzuk, hogy - kicsit most profanul fogalmazok - adja ki 
annak, akinek akarja igazabdl olyan aron, ahogy akarja es 6 uzemelteti, de nyilvan azzal a 
felhanggal, hogy ezzel mar az bnkormanyzat odaadta, 6 nem ad bele penzt, nem gazdalkodik 
vele, meg kell oldaniuk a fenntartast. En nem tudom, bnkormanyzatkent en egy kicsit tbbb 
beleszolast szeretnek ebbe, hogy megiscsak ugye adunk egy celcsoportos tamogatast, hogy mi 
az ami biztositja azt, hogy valoban ez a celcsoportos tamogatas fog megtbrtenni. Ertjiik, hogy 
mit tudom en biztosan a 4 gyermeknel tbbbel rendelkezbk fogjak megkapni egy ev mulva is, ha 
mi kiengedjuk a keziinkbol azt, hogy az ULE azzal kbt szerzodest, akivel akar, most minden 
rossz szandek feltetelezese nelkul. Tehat ezt en nem tudom ugy tamogatni, hogyha nem tudunk 
valami kis feket beepiteni abba, hogy azert legalabb, mint amikor jovahagyunk egy palyazatnak 
az eredmenyet itt ezen az ulesen, hogy legalabb valami ilyesmi egyetertesi joga lehessen az 
bnkormanyzatnak.

Hermann Gyorgy
Borbas Gabriellanak megadom a szot.

Borbas Gabriella
En ezzel egyet is ertek, mindjart mondok is ra valamit, csak az elso gondolattal szeretnek 
vitatkozni, hogy mi odaadunk lakasokat az ULE-nak. Mi nem adunk oda lakasokat az ULE- 
nak. mert ezek a lakasok egyelbre nem leteznek. A Szigony 18 egy bezart, bocsanat, hogy ezt a 
szot hasznalom, eppen lerohado allapotban levo tires ovoda, amit felujitottak unids penzbbl az 
elbzo ciklusban, majd a fenntartasi idbszakban bezartak. Ebben a pillanatban, vagyis 
hamarosan nektink penz visszafizetesi kbtelezettsegunk keletkezik, ugyanis a fenntartasi 
idbszakba bezartak ezt az ovodat. Szoval, ha nagyon gyorsan nem talalunk a Szigony 18-ra 
altemativ hasznositasi lehetbseget, nem kbltbztetiink be oda valamit, akkor nektink 
huszonegynehany millid forintot vissza kell fizetni a Magyar Allam reszere. Szoval egyelore 
nincsenek lakasok. Lakasok ugy lesznek a Szigony 18-bdl, hogyha esetleg ezen a palyazaton 
nyeriink es azt a 200 tizenvalahany millid forintbdl az bnkormanyzat kialakitott 8 darab lakast. 
Akkor lesznek lakasok, ebben a pillanatban nem adunk oda semmit a ULE-nak, ugyanis ezek a 
lakasok most nem leteznek. Tegytik fel, hogy nyeriink es odaadjuk, onnantdl kezdve egyebkent 
egyetertek az On javaslataval es gondolataival es azt gondolom, hogy igen ezek lesznek azok a 
pontok, amiket nagyon szigoruan be kell majd epiteni a konzorciumi megallapodasba vagy 
hivjuk inkabb ugy, hogy hasznositasi szerzddesbe. Nem szabad a gyeplot teljesen kiengedni a 
keztikbbl, ellenbrizniink kell tudni, bele kell tudnunk szolni, hogy kik kbltbznek ezekbe a 
lakasokba, mennyiben VIII. kertileti vagy VIII. kertileti kbtbdesu lakosok es hogyan 
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eilenorizztik azt folyamatosan, hogy a celcsoportbol koltoztessen oda az ULE berldket. Szoval 
itt egyetertek, csak erre mondom azt, ezzel kezdtem az elso felszolalasomat, hogy ez a jovo 
zeneje, tehat akkor, amikor majd eljutunk a folyamatba oda, hogy a hasznositasi szerzodest 
megkothessuk, akkor kell ezeket pontosan vegiggondolni es nyilvanvalo ez a hasznositasi 
szerzodes is olyan lesz, amit a Kepviselo-testiilet fog targyalni elotte, szoval ott ezt majd 
reszletesen vegigbeszeljiik es a javaslataikat megprobaljuk beleepiteni.

Hermann Gyorgy
Akkor ismet Weisz Gabor Miklose a szo.

dr. Weisz Gabor Miklos
Csak egy kerdes, ez kimaradt, hogy mi tortenik akkor, ha megszunik az Egyesiilet? Mi fog 
tortenni akkor ezzel a megallapodassal, allomannyal, bentlakokkal, hogyha megszunik az 
Egyesiilet es valami miatt nem tudjak teljesiteni a feladataikat, mert ezt nem lattam teljesen 
tisztazottnak.

Borbas Gabriella
Hat erre ugyanazt tudom mondani, mint eddig mindenre, ezeket kell majd rendeznunk a 
konkret megallapodasba es szerzodesbe, tehat most az osszes bekovetkezo vilag allapotra, hogy 
mi van, ha osszedol a Szigony utca 18. addig amig megnyerjiik a palyazatot, ezekre most ebbe 
a pillanatban nem tudok mindre valaszolni, szoval ezert kezdtem, ugy hogy bizonyos 
kerdesekre akkor valaszolunk, amikor majd odaertiink a hidhoz, tehat akkor fogunk atmenni 
rajta. De ez is egy teljesen jogos kerdes, azt is vegig kell gondolnunk, mi onkormanyzat 
vagyunk, nemigen fogunk megszunni, egy egyesiilet viszont meg tud szunni, ezert talan meg 
azt is vegig kell gondolnunk ezzel dsszefuggesbe, hogy ez a mostani 15 eves elkepzeles, ez 
vajon 15 eve es nem-e mondjuk 5 ev, majd 5 eves hosszabbitas, majd 5 eves hosszabbitas. 
Tehat azt hiszem, hogy erre valami ilyesmi lesz a valasz, hogy eloszor adjuk hasznositasba 5 
evre es ha jol mukodik, akkor utana hosszabbithato es megint hosszabbithato.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen es kerdest, hozzaszolast nem latok, ugyhogy akkor a napirend vitajat 
lezarom es az egy pontbol allo hatarozati javaslatot szavazasra bocsatom. Megallapitom, hogy a 
Bizottsag 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett hatarozati javaslatot elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

91/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselb-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti II.3-as szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.
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Napirend 1.3. pontja: Javaslat „Civil es egyhazi szervezetek szamara 
onkormanyzati lakasok berldkijelolesi joga” cimu palyazat kiirasara
Elolerjeszlo: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Hermann Gyorgy
Megkerdezem megint Borbas Gabriellat. Amennyiben nincsen kiegeszites a napirend vitajat 
megnyitom es mivel nines kerdes, hozzaszolas akkor a napirend vitajat lezarom es megkerem a 
tisztelt bizottsagi tagokat, hogy a hatarozati javaslatrol szavazzanak most! Megallapitom, hogy 
a Bizottsag a hatarozati javaslatot 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

92/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti II.4-es szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld- 
testiiletenek 629/2021. (XL 18.) szamu hatarozatanak visszavonasara, illetve a 
Jdzsefvarosi Boksodekkel ingatlan hasznalati szerzodes megkotesere
Eldterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Hermann Gyorgy
A napirend vitajat megnyitom es kerdes, hozzaszolas hianyaban le is zarom, kerem a tisztelt 
bizottsagi tagokat, hogy a hatarozati javaslatrol szavazzunk most! Megallapitom, hogy a 
bizottsag 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett ezt a hatarozati javaslatot is elfogadta

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

93/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti II.5-os szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.
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Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 
szakmai tervenek elfogadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

Hermann Gyorgy
A napirend vitajat megnyitom es dr. Weisz Gabor Miklosnak meg is adorn a szot.

dr. Weisz Gabor Miklos
Nekem csak a hatarozatban van egy olyan felmondat, hogy akkor valosithato meg a beruhazas 
hogyha lesz koltsegvetesi alap erre vagy rendelkezesre all a koltsegvetesben a fedezet. Hogy ez 
mitol fugg, mert ugye itt azert ugyan csak olvas az ember, vagy az intemeten vagy barhogyan 
latja, hogy erre a Szent Kozma azert kap tamogatasokat kulso forras, belso fonas, nekem ez 
teljesen nem tiszta, hogy akkor mitol fugg, hogy lesz-e fedezet vagy nem?

Hermann Gyorgy
Megadom a szot valaszadasra Pokomyi Viktorianak.

Pokornyi Viktoria
A szakmai terv egy 5 eves tervet tartalmaz, amiben tobbfele fejlesztest irt le az intezmeny. 
Akkor valosulhatnak meg ezek a fejlesztesek, hogyha az adott evi koltsegvetesbe betervezesre 
keriilnek, tehat maga a szakmai terv elfogadasa nem egyenerteku azzal, hogy minden egyes 
elkepzeles megvalositasra keriilhet automatikusan.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen es mivel tovabbi kerdest, hozzaszolast nem latok a napirend vitajat lezarom 
es kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy az egy pontbol allo hatarozati javaslatrol 
szavazzanak most. Megallapitom, hogy a Bizottsag a hatarozati javaslatot 5 igen 0 nem es 0 
tartozkodas mellett elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

94/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti II.6-os szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.6. pontja: Javaslat a Menhely Alapitvannyal kotendo tamogatasi 
szerzodes megkotesere
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko alpolgdrmester

Hermann Gyorgy
A napirend vitajat megnyitom es mivel kerdest, hozzaszolast nem latok a napirend vitajat le is 
zarom es szavazasra bocsatom az egy pontbol allo hatarozati javaslatot. Megallapitom, hogy a 
Bizottsag ezt a hatarozati javaslatot is 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett elfogadta.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegtigyi es Lakastigyi Bizottsaganak 

95/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis. Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti IL7-es szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.7. pontja: Beszamold a Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag 
2021. evi munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. 
kozotti idoszakra vonatkozo atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
Eldterjesztd: Hermann Gyorgy bizottsagi elnbk

Hermann Gyorgy
Az eldterjesztd en vagyok, mint bizottsagi elnok, kiegeszitesem az eloterjeszteshez nincsen. A 
napirend vitajat megnyitom es mivel nines kerdes, hozzaszolas, igy le is zarom es szavazasra 
bocsatom az egy pontbol allo hatarozati javaslatot. Megallapitom, hogy a Bizottsag 5 igen 0 
nem es 0 tartozkodas mellett ezt a hatarozati javaslatot is elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsaganak

96/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis. Egeszsegugyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat.

Hermann Gyorgy
A meghivo szerinti II.8-as szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik.

Napirend 1.8. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb 
esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras polgarmester

Hermann Gyorgy
A napirend vitajat megnyitom. Kerdes, hozzaszolas hianyaban a vitat lezarom es kerem a 
tisztelt bizottsagi tagokat, hogy szavazzunk a hatarozati javaslatrol. Megallapitom, hogy a 
Bizottsag 5 igen 0 nem es 0 tartozkodas mellett ezt a hatarozati javaslatot is elfogadta.
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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

97/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az 
eldterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Hermann Gyorgy
Atteriink az atruhazott hataskorben meghozhato dontesekre, a meghivo szerinti I.l-es szamu 
napirendi pontra, ami nyilt es ennek a targyalasa kovetkezik.

II. Atruhazott hataskorben meghozhato dontesek
(irasbeli eldterjesztesek)

Napirend ILL pontja: Javaslat a pszichiatriai betegek nappali ellatasaval 
kapcsolatos eves beszamolok elfogadasara
Eldterjesztd: Szili-Darok Ildiko alpolgarmester

Hermann Gyorgy
En nagyon roviden ket mondatban hozzaszolnek kiegesziteskeppen. Alapvetden itt anol van 
szo, hogy pszichiatriai betegek nappali ellatasaval a keriiletben ket szervezet foglalkozik 
kozfeladat ellatasi szerzodes kereteben a Szigony-Utitarssal, illetve a Moravcsik Alapitvannyal 
van az onkormanyzatnak szerzodese. Ezek az 6 beszamoldik, mind a ket szervezet igen hosszu 
ideje tevekenykedik nagyon eredmenyesen a keriiletben. Azt gondolom, hogy a beszamolo 
mind a ket szervezet reszerol maradektalanul kielegfti az igenyeinket. Ennyit szeretnek 
hozzatenni es akkor a napirend vitajat megnyitom. Mivel kerdes, hozzaszolas nines, akkor le is 
zarom es kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy az Les szamu hatarozati javaslatrol 
szavazzunk most. Megallapitom, hogy a hatarozati javaslatot a bizottsag 5 igen 0 nem es 0 
tartozkodas mellett elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

98/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Szigony-Utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kdzhasznu Nonprofit Kft. 
pszichiatriai betegek nappali ellatasaval kapcsolatos eves beszamoldinak elfogadasarol

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a Szigony-utitars a 
Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kdzhasznu Nonprofit Kft. (szekhely: 1083 
Budapest, Prater u. 44. fszt.5/U., Cg.: 01-09-911747, kepviseli: Gordos Erika Julianna 
iigyvezeto) 2021. evi pszichiatriai betegek nappali ellatasara vonatkozo szakmai beszamoldjat.
Felelbs: polgarmester
Hataridd: 2021. december 14.
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Hermann Gyorgy
Szavazasra bocsatom a Il-es szamu hatarozati javaslatot is. Megallapftom, hogy a Bizottsag a 
Il-es szamu hatarozati javaslatot is eifogadta

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

99/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a Moravcsik Alapitvany pszichiatriai betegek nappali ellatasaval kapcsolatos eves 
beszamoloinak elfogadasarol

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja a Moravcsik 
Alapitvany (szekhely: 1083 Budapest, Balassa utca. 6, kepviseli: Dr. Simon Lajos kuratdriumi 
elnok, adoszama: 19669072-1-42) 2021. evi pszichiatriai betegek nappali ellatasara vonatkozo 
szakmai beszamoldjat.

Felelos: polgarmester
Hataridd: 2021. december 14.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

100/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja dr. Weisz Gabor 
Miklos ugyrendi inditvanyat arra vonatkozoan, hogy a Bizottsag a meghivo szerinti 1.3-as 
napirendi pontot kiilon targyalja.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

101/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy elfogadja Konczol David 
ugyrendi inditvanyat arra vonatkozoan, hogy a Bizottsag a meghivo szerinti 1.15-ds napirendi 
pontot egyben targyalja a korabban meghatarozott eloterjesztesi targyalas szerint.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

102/2021. (XII. 14.) szamu hatarozata
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy egyben (blokkban) 
targyalja az atruhazott hataskdru, meghivo szerinti 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.10; 1.11; 1.12; 1.14; 
1.15 es az 1.16 napirendi pontokat.
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Hermann Gybrgy
Rateriink a zart eldterjesztesekre, kerem, hogy biztositsuk a zart tiles felteteleit!

Napirend II.2. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Templom u. 5. I. 
emelet 12. szam alatti lakas vizdracsere dijanak utolagos megteritesevel 
kapcsolatos dontes meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato

A napirend targyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 103/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart illesrol keszillt jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend II.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 122. 2. emelet 
44. szam alatti berlo berleti jogviszonyanak kozos megegyezessel, penzbeli 
megvaltassal tortenb megsziintetesere ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato

A napirend II.3. pontjat kiilbn targyalja a Bizottsag.

Napirend II.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet Danko utca 30. 1. emelet 
2. szam es Dioszegi Samuel u. 15. 1. emelet 15. szam alatti lakasok berleti 
jogviszonyrendezesevel kapcsolatos dontesek meghozatalara ZART ULES 
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato

A napirend targyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 104/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 
hatdrozatot es a 105/2021. (XII. 14.) szdmu hatdrozatot a zart illesrol keszillt jegyzokonyv 

tartalmazza.

Napirend II.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 18. 
foldszint 7. es foldszint 8. szam alatti lakasok csatoiasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara ZART ULES
Eldterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato

A napirend targyaldsa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 106/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart illesrol keszillt jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend II.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 18. 
1. emelet 9. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 107/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol kesziilt jegyzdkbnyv tartalmazza.

Napirend 11.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 18. 
1. emelet 16. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend targyalasa zart dies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 108/2021. (XII14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol kesziilt jegyzdkbnyv tartalmazza.

Napirend II.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 22. 
1. emelet 32. es 1. emelet 31. sz£m alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara ZART ULES
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato

A napirend II.8. pontjat kiilon targyalja a Bizottsag.

Napirend II.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 54. II. emelet 
20. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend II.9. pontjat kiilon targyalja a Bizottsag.

Napirend 11.10. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros utca 8. 2. 
emelet 23. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazdalkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend targyalasa zart Hies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa sordn elhangzottakat es a meghozott 109/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol kesziilt jegyzdkbnyv tartalmazza.
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Napirend 11.11. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nagy Fuvaros u. 26. fszt.
6. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

A napirend tdrgyaldsa zdrt ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 110/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.12. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Nepszinhaz utca 17. 1. 
emelet 6. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara 
Eldterjeszto: Jozsejvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

A napirend tdrgyaldsa zdrt ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 111/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Orczy ut 31. III. emelet 
4. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jozsejvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

A napirend 11.13. pontjatkiilon targyalja a Bizottsag.

Napirend 11.14. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca 75. foldszint
7. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

. Eldterjeszto: Jozsejvdrosi Gazddlkoddsi Kbzpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkodasi igazgato ZART ULES

A napirend tdrgyaldsa zdrt Ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 112/2021. (XII. 14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend 11.15. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 47. 4. emelet 
2. szam alatti bnkormanyzati tulajdonban levo lakas berleti jogara es a 3743 
Ormosbanya, Kozepso utca 3. fszt. szam alatti magantulajdonban levo tarsashazi 
lakas tulajdonjogara vonatkozo lakascsere szerzodessel kapcsolatos dontes 
meghozatalara ZART ULES
Eldterjeszto: Jozsefi’drosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. Novaczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 113/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.16. pontja: Javaslat meltanyossagi tamogatas iranti kerelmek 
elbiralasara ZART ULES
Eldterjeszto: Szili-Dardk lldikb alpolgdrmester

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 114/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartabnazza.

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. J (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 115/2021. (Xll.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend II.3. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Baross utca 122. 2. emelet 
44. szam alatti berld berleti jogviszonyanak kbzbs megegyezessel, penzbeli 
megvaltassal torteno megsziintetesere ZART ULES
Eldterjeszto: Jozsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. Novaczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 116/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dioszegi Samuel utca 22. 
1. emelet 32. es 1. emelet 31. szam alatti lakasok csatolasaval kapcsolatos dontes 
meghozatalara ZART ULES
Eldterjeszto: Jozsefvdrosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt. Novaczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato

A napirend tdrgyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 117/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatdrozatot a zart Ulesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.
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Napirend II.9. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Jozsef utca 54. II. emelet 
20. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozsefvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend targyalasa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 118/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

A napirend targyalasa zdrt Hies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben.
A napirend targyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 119/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 11.13. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Orczy ut 31. HI. emelet 
4. szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jozse/vdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

A napirend targyalasa zdrt ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese ertelmeben. 
A napirend targyalasa soran elhangzottakat es a meghozott 120/2021. (XII.14.) sz. SZELB 

hatarozatot a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tartalmazza.

Hermann Gyorgy
Mostantol az ules megint nyilt es az ules vegen a Bizottsag tagjai kerdest tehetnek fel a 
Bizottsag elndkenek, illetve az Aljegyzdnek. Weisz Gabor Mikldsnak lenne is kerdese.

dr. Weisz Gabor Miklos
Beszeltunk errol mar a multkori bizottsagi iilesen, azt szeretnem megkerdezni, beszeltunk rola, 
hogy majd esetleg szocialisabb alapon is lesznek adott esetben ajovoben akar minosegi cseres 
vagy ahhoz hasonld ingatlanok. En csak javaslattal szeretnek hozzajarulni, hogy nem-e tudunk 
valami olyat csinalni, hogy van egy csomb itt a 8-ban, hogy 20 negyzetmeter, fbldszint, ablak 
nelkiil, komfort nelkiil stb., hogy nem-e tudunk esetleg elmenni arra fele, hogy valami atfogo 
koncepciot keszitsiink a meglevo lakasallomanyban a lehetosegekre. Nyilvan nem kell mindet 
kiirni, meg semmi, csak hogy hoi lehet egymas melle csatolni ket 20 negyzetmetert. Tehat 
valami kis atfogo koncepciot, mert fgy igazabol egy kicsit olyan vagdalkozbs jellegu ez a 
helyzet es sok ilyen problema kering, akarmilyen hirportalt olvas, hogy itt lakik, ott lakik, 
vizesedik, nem vizesedik a lakas, hogy a jovoben esetleg erre egy kicsit tobb idot forditsunk 
vagy koncepciot hallhassunk.
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Hermann Gyorgy
Koszonom szepen, akkor erre nagyon roviden valaszolok. Egyreszrol kesziil a 
Vagyongazdalkodasi koncepcio, aminek a lakasgazdalkodasi koncepcio termeszetesen resze 
lesz. Peldaul az, hogy fehnerjuk az tires lakasainkat, amiket lehet egymashoz csatolni az 
abszolut tervben van, a reszletesebb valasszal pedig akkor majd irasban jelentkeziink 13 napon 
beliiL
Konczol Davidnak is van egy kerdese vagy hozzaszolasa.

Kdnczbl David
Hozzaszolas, nekem nem kerdesem van, ez az utolso bizottsagi iilesunk es csak szeretnek 
Elnok umak, illetve a tagoknak kellemes unnepeket es boldog karacsonyt kivanni.

Hermann Gyorgy
Nagyon szepen koszonjuk mindenkinek a neveben, akkor az iilest ezzel a mondattal 14:32-kor 
lezarom, koszonom szepen mindenkinek a reszvetelt.

Szockflis, Egeszsdgugyi es 
Lakasiigyi Bizottsag 

elndke

Czegledy Adam
Szocialis, Egeszsegiigyi 
es Lakasiigyi Bizottsag

alelnoke

A jegyzokonyvet keszitette: 

.
Pali Sandome

Jegyzoi Kabinet Szervez^si Irada, 
ugyintezd > i

\ A \

A jegyzdkbnyv mellekletei: - 1 .sz. melleklet / szavazdsi lista Mvoks-bol
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l.sz. melleklet

Keszult: Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete Szodalis,
Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 2021. december 14-en (kedd) 13:00 
drai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 10. rendes iileserol

Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:13
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 88; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00
Megjegyzes:

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:13
Tipusa: Nytlt
Hatarozat 89; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00
Megjegyzes:

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:38
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 90; Elfogadva
Egyszerii

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:48
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 91; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 o.oO 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezei Boidizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:49
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 92; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:50
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 93; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartbzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gybrgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:52
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 94; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:53
Tlpusa: Nyilt
Hatarozat 95; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% 6ssz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavoi 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gybrgy Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavoi -
Egry Attila Tavoi -
Gosztonyi Geza Tavoi -
Santha Peterne Tavoi -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:54
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 96; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gydrgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 13:55
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 97; Elfogadva
Egyszerti

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:57
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 98; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenye Voks: Szav% 6ssz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen
Megjegyzes:

9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gybrgy Igen -
Kdnczbl David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 13:57
Tipusa: Nyllt
Hatarozat 99; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00
Megjegyzes:

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boidizsar Igen -
dr. WeiszGabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 14:00
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 100; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Kbnczdl David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi. Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2021 december 14 14:01
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 101; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2021 december 14 14:02
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 102; Elfogadva
Egyszeru

Megjegyzes:

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Czegledy Adam Igen -
Hermann Gybrgy Igen -
Kbnczbl David Igen -
Mezei Boldizsar Igen -
dr. Weisz Gabor Miklos Igen -
Balint Gergely Tavol -
Egry Attila Tavol -
Gosztonyi Geza Tavol -
Santha Peterne Tavol -
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