
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kcpviseld-testiilet
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag

JEGYZOKONYV

Kesziilt: Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete Szocialis,
Egeszsegiigyi cs Lakasiigyi Bizottsaganak 2022. februar 15-en (kedd) 13:00 
orai kezdettel a Jdzsefvarosi Polgdrmesteri Hivatal III. omelet 300-as 
termeben megtartott 2. rendes iileserol

Lcvezetd elnok: Hermann Gyorgy

Jclenlcvo tagok:
CzegledyAdam - alelnok
Santha Peteme - alelnok
Konczol David
Egry Attila
Gosztonyi Geza
Balint Gergely
Mczei Boldizsar

Tavol: Dr. Weisz Gabor Miklos

Jclenlcvo meghivottak:

Dr. Erdss Gabor ~ alpolgdrmester

Dr. Domjan Dorottya -jogi referens

Novaczki Eleonora -Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.

Dr. Koroknai Andras- Egeszsegiigyi Kozpont foigazgatoja

Takacs Gabor - JdzsefvarosiSzocialis Szolgaltato esGyermekjoleti Kozpont intezmenyvezeto

Koscsone KolkopfJudit -Jdzsefvarosi Egyesitett Bdlcsodek iniezmenyvezetoje

Ferenc Erika - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.

Dr. Szirti Tibor - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt.

Dr. Terjek Dorottya - Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt., lakdspdlydzati csoportvezeto

A torvenyessegi kepviseletet Dr. Domjan Dorottya latja el.

Hermann Gyorgy
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot Budapest Jdzsefvaros Onkormanyzat Kepviselo-testulet Szocialis, Egeszsegiigyi es 
Lakasiigyi Bizottsag 2022 evi 2. rendes uleset megnyitom. Kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, 
hogy kapcsoljak be a szavazd kesziilekeiket a letszam megallapitasa erdekeben. A Bizottsag 
tagjainak szama 9 fo, jelen van 7 fd, megallapitom, hogy a Bizottsag hatarozatkepes.
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Tavolmaradasat nem jelentette be egyik bizottsagi tag sem, Balint Gergely yiszont jelezte, hogy 
kesik. Most a 2022 evi februar 15-i bizottsagi iilesen a meghivdban kikiildott napirendi javaslat 
szavazasa kovetkezik, a Bizottsag errol vita nelkiil, egyszeru tobbseggel hataroz. Kerem a 
tisztelt bizottsagi tagokat, hogy a napirendrbl, szavazzunk most! Megallapitom, hogy a 
napirendet a Bizottsag 7 igen 0 nem es 0 tartozkodassal elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
Szocialis, Egeszsegiigyi 6s Lakasiigyi Bizottsaganak 

17/2022. (II. 15.) szamd hatarozata 
(7 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy a meghivdban kikiildott 
napirendet elfogadja.

Napirend

1, Atruhazott bizottsagi hataskoru eloterjesztesek
(irasbeli eloterjesztesek) .

I/A. Nyilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tomo utca szam alatti lakas
berbead&saval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jdzsefvarosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Kovdczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

1/B. Zart eldterjesztdsek

2. Javaslat az „LNR-J/2/2021.” tipusu berlakas palyazat eredmenyenek 
megallapitas^val kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jdzsefvarosi Gazdalkoddsi Kozpont Zrt., H 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART LILES

3. Javaslat az „LNR-F/2/2021.” tipusu berlakas palyazat eredmenyenek 
megallapitdsaval kapcsolatos dontes meghozatalara

_ Eldterjeszto: Jdzsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt., Novaczki 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

Eleonora

4. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dugonics utcz 
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jozsefi’drosi Gazddlkoddsi Kozpont 
vagyongazdalkodasi igazgato

szam alatti lakas

ZrL, Novdczki Eleonora 
zart ules
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5. Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utca '" ' * szam alatti lakas
berbeadasaval kapcsolatos donUs meghozatalara
Eldterjesztd: Jdzsejvdrosi Gazdalkodasi Kdzpont ZrL,Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

6. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Sarkany utca ” ' szam alatti lakas
jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jdzsejvdrosi Gazddlkodasi KozpontZrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

7. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Tomo utca ~ * szam alatti lakas
jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jdzsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

8. Javaslat a Budapest VIII. kerulet, Vay Adam utca ~ . szam alatti lakds
berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjeszto: Jdzsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsiigazgato ZART ULES

IL Kcpviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nvilvanos eloterjesztesek

1. Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpontot erinto 
tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere
Eloterjeszto: Piko Andras - polgarmester

2. Javaslat a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjdleti Kozpont alapito 
okiratanak modosltasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara, vaiamint a 
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlasdrol szdlo 66/2012. (XII. 13.) onkormanyzati rendelet modositasara 
Eloterjeszto: Szili-Dardk lldiko - alpolgarmester

3. Polgarmestcri tajekoztato a lejart hatdrideju testiileti hatarozatok ds 
veszelyheiyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vcgrehajtas&rdl, az elozo 
ules dta eltelt fontosabb intczkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetiieg szabad penzeszkoz allomany lekotesdrol
Eloterjeszto: Piko Andras polgarmester



I. Atruhazott bizottsagi hataskoru elotcrjesztesek
(irasbeli eloterjesziesek)

I/A, Nyilvanos elotcrjesztesek

Napirend l.L pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Tomo utca * 
. szam alatti lakas berbeadasaval kapesolatos dontes meghozatalara

Eloterjesztd: Jdzsefvdrosi Gazddlkoddsi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgatd

Hermann Gyorgy
Eioszor az Atruhazott hataskorben meghozhato donteseket targyaljuk, ezen belul is a nyilvanos 
cldtcrjesztcseket. Az Ll-es szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik: Javaslat a Budapest 
VIIL keriilet, Tomb utca .' szam alatti lakas berbeadasaval kapesolatos dontes
meghozatalara, az eloterjesztd a JGK reszerol Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi 
igazgatd. Kerdezem, hogy kivan-e kiegeszitest tenni az eloteijeszteshez?

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen, iidvozlok mindenkit, nem kivanom kiegdsziteni az eloteijesztest. Koszonom 
szepen, ebben az esetben a napirend vitajat megnyitom es Gosztonyi GezAnak megadom a szot

Gosztonyi Geza
Koszonom, 4 adatjellegu kerdesem lenne, ami gyors, ket megjegyzes tipusii es egy jogszabaly 
valtoztatasi javaslatom lenne. A 4 alapkerdes az lenne, hogy a T ‘ ” milyen
munkakorben dolgozott, mettol-meddig, hany eves es mit jelent az, hogy az egeszsegugyi 
allapota megromlott, ez lenne ez a 4. A megjegyzes tipusu az, hogy en mindig szoktam 
racsodalkozni, hogy a JGK-ban kicsit lassabban mennek za eljarasi lepesek, mint azt en 
gondolnam, de hat itt most pont az ellenkezoje volt, mert alighogy megkerte a Wvy 
hogy berlakast kaphasson, 2 heten belul megkapta, majd ujabb 2 heten belul mar beruhazasi 
megAllapodast kotott, szoval, hogy tud a JGk gyors is lenni. Az egy kis szepseghiba, hogy ez 
2018-ban tortent As most aprilis 30-a dta megint 10 hdnap telt el, miota d jogeim nelkiili 
hasznald, ez csak megjegyzes volt. Az lenne a kovetkezo kerdesem az arra a megjegyzesre utal, 
hogy a berleti szerzodes felmondasara okot add egyeb koriilmeny nem All fenn, ezt nem tudtam 
drtelmezni, mert hiszen az eloteijesztesben epp az szerepelt, hogy lejart a munkaszerzodese 
tehat akkor az szerintem egy elegseges ok erre vagy pedig ez valami mast jelent, amit en nem 
ertek. Az utolso megjegyzesem pedig, hogy a helyi lakasrendeletnek a 10. § (2)-es bekezdeset 
ezt legi.nkabb Elnok umak cimzem, hogy erdemes lenne-e megvitatnunk ennek a modositasai. 
Ez igy hangzik: az (l)-es bekezdesen alapulo berleti szerzodes lejartat kbvetden kerelemre a 
rendelet felteteie alapjan legfeljebb 5 evre ujbol megkdthetd a berleti szerzodes, na most Joi 
ertem-e, hogy talaltunk a helyi lakasrendeletiinkben egy olyan kiskaput, amelyen be lehet 
setalni a berloi jogviszonyba, ugy hogy elotte JGK munkatars vagy barmilyen onkormanyzati 
munkatars leszek, koszonom szepen!

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen es akkor megadom a szot eioszor Konczol Davidnak.

Konczol David
Koszonom, nekem csak egy olyan eszrevetelem lenne, hogy bar a meghivdban nyilvanos 
eloterjeszteskent szerepel a NAS-on a zart elbterjesztesek kdzbtt lehet megtalalni az 
eloterjesztest, csak gondoltam jelzem, hogy ezt majd erdemes lenne kijavitani, koszonom.
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Hermann Gyorgy
Koszonom szepen, feltetelezem, hogyhozzajarult-e, az eldteijesztesben benne kell legyen, 
hogy hozzajarult, jo akkor valoszintileg ittaz tortent, hogy eredetileg nem, csak aztan menet 
kbzben ez valtozott, ez maradhat most nyilt ules es koszonom szepen az eszrevetelt. Most 
viszont megadom a szot Novaczki Eleondranak,hogy valaszoljon Gosztonyi Geza kerdeseire.

Novaczki Eleonora
Koszonom szepen azt hiszem, hogy Gosztonyi ur kerdeseire most itt hirtelen nem fogok tudni 
teljes koru valaszt adni. " hogyha jol emlekszem haztakarito munkakorben
dolgozott es az egeszsegiigyi allapota miatt nem tudta a tovabbiakban ellatni a munkakdret, 
ezert is szunt meg yele a szerzodes. Amirenem fogok tudni pontos valaszt adni az, hogy mettol 
meddig dolgozott a JGK-nal. A berleti szerzodes felmondasara okot ado egyeb korulmeny az az 
uj berleti szerzodesek letrehozasanal is vizsgAlando olyan dolgokat kell ide erteni, hogy a 
kozdssegi egyiitteles szabalyait betartja-e, a karbantartasi kotelezettsegenek eleget tesz-e, a 
lakasa tiszta-e vagy rovarfertozott, ilyeneket kell itt erteni. Ezeket megvizsgaljuk egy 
berlemenyellendrzes alkalmaval, illetve, hogy erkezett-e a hazbol yalamilyen panasz es hogyha 
ilyen nines, akkor irjuk be az eldterjesztesbe azt, hogy a berleti szerzodes felmondasara okot 
ado kdriilmeny nem all fenn. Ttudomasom szerint meg mindig nem alkalmas fizikai munkara, 
ugyhogy nem is tudna visszajonni hozzank dolgozni.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen a valaszokat es tovabbi kerdest hozzaszolast nem latok, ugyhogy akkor a 
napirend vitajat lezarom es kerem a tisztelt bizottsagi tagokat, hogy a 3 pontbol 6116 hatarozati 
javaslatrol, amelynek az elfogadasahoz egyszeru tobbseg sziikseges, szavazzunk most! 
Mcgallapitom, hogy a bizottsag 7 igen, 1 nem es 0 tartozkodas mellett a 0 hatarozati javaslatot 
clfogadta.fiHu'fff

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
SzociAlis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

18/2022. (II. 15.) sz&mu hatarozata
(7 igen, 1 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag ugy dont, hogy
1) a Budapest VIII. ' hrsz., termeszetben 1083 Budapest VIII. keriilet, Tdmo utca

szam alatti 2 szobas, komfortos komfortfokozatu, 61,83 m2 alapteruletu 
dnkomianyzati tulajdonu lakas kozszolgalatijelleget torii.

2) hozzajarul az I) pontban irott, dnkormanyzati lakas berbeadasahoz, i jogeim nelkiili
lakashasznald reszere, - 5 ev hatarozott idore szoloan - az alabbi feitetelek mellett:
a) a lakber alapjat kepezo novelo es csokkento tenyezok figyelembevetelevel szamitott jelenleg 

28.504, - Ft/ho kbltsegelvu berleti dij fizetesi-, valamint
b) a lakber alapjat kepezd csdkkentd es novelo tenyezok nelkiil szamitott alaplakber ketszeresenek 

megfeleld, 57.007.- Ft dvadekfizetesi kotelezettseggel, amelybe a korabbi berleti jogviszony 
alapjan megfizetett ovadek osszege beszamitando

3) telkeri a Budapest J6zsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljaro Jozsefvarosi Gazd&lkodasi 
Kozpont Zrt.-t a jelen hatarozati javaslat 2.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere.

Fclclos: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja : 
Hatarido: 2.) pont eseteben: 2021. marcius 31.
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I/B. Zart eloterjesztesek

Napirend 1.2. pontja: Javaslat az „LNR-J/2/202L” tipusu berlakas palyazat 
eredmenyenek megallapiUsaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Jozsejvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

A napirend targyaldsa zart tiles kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 

19/2022. (II. 15.)sz. SZELBhatdrozatot 
a zart ulesrol keszultjegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.3. pontja: Javaslat az MLNR-F/2/202L” tipusu berlakas palyazat 
eredmenyenek megallapitasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrf, Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZXRT VLES

A napirend targyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 

20/2022. (IL 15.) sz. SZELB hatarozatot 
azdrt iilesrol keszultjegyzokonyv tartalmazza.

Napirend 1.4. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Dugonics utca 
~. szim alatti lak&s b6rbeaddsdval kapcsolatos dontes meghozatalara

Eloterjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt,, Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART (J LES

A napirend targyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 

21/2022. (IL 15.) sz. SZELB hatarozatot 
a zart iilesrol keszultjegyzokonyvtartalmazza.

Napirend 1.5. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Prater utet 
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara

Eloterjesztd: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato ZART ULES

A napirend targyaldsa zart ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend targyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 

22/2022. (IL 15.) sz. SZELBhatdrozatot- 
a zart iilesrol kesziilt jegyzokonyv tartalmazza.
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Napircnd 1.6. pontja: Javaslat a Budapest VIII. keriilet, Sarkany utca 
. szam alatti lakas jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos dontes 

meghozatalara
Eloterjesztd: Jbzse/varosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt.. Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZART ULES

napirend tdrgyaldsa zdrt ules tereteben tdrtent az (2) bekezdese
ertelmeben. A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es ameghozott 

23/2022. (IL 15.) sz. SZELB hatarozatot 
a zdrt illesrol keszult jegyzokonyv tarlalmazza.

Napircnd 1.7. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulct, Tomo utca * 
. szam alatti lakas jogviszony folytatasanak elutasitasaval kapcsolatos 

dontes meghozatalara
Eldterjeszto: Jdzsejvdrosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt., Novdczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsi igazgato ZNEEK (ELES

A napirend tdrgyaldsa zdrt Hies kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend tdrgyaldsa sordn elhangzottakat es a meghozott 

24/2022. (IL 15.) sz. SZELB hatarozatot 
a zdrt iilesrol keszult jegyzokonyv tarlalmazza.

Napirend 1.8. pontja: Javaslat a Budapest VIII. kerulct, Vay Adam utca ' 
szam alatti lakas berbeadasaval kapcsolatos dontes meghozatalara
Eloterjesztd: Jozsefvarosi Gazddlkodasi Kozpont Zrt., Novaczki Eleonora 
vagyongazddlkoddsiigazgato ZART ULES

napirend tdrgyaldsa zdrt ules kereteben tortent az Motv. 46. § (2) bekezdese 
ertelmeben. A napirend tdrgyaldsa soran elhangzottakat es a meghozott 

25/2022. (IL 15.) sz. SZELB hatarozatot 
a zdrt illesrol keszilltjegyzdkdnyv tartalmazza.
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IL Kenviseld-testiileti eloteriesztcsek velemenyezese
(irdsbeli eloterjesztesek)

Nyilvanos eloterjesztesek

Napirend ILL pontja: Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Eg&zsdgiigyi 
Kozpontot erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezcsere

Hermann Gyorgy
Atterunk a Kcpvisclo-testuleti eldtcrjesztesekre, ezek nyilvanos eloterjesztesek, mostantdl 
maga az tiles is nyilvanos, meg is varom a Szent Kozma kepviselbit, a II. Les szamu napirendi 
pont targyalasa kovetkezik. Javaslat a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpontot 
erinto tobbletkapacitas-befogadasi eljaras kezdemenyezesere. Eloterjeszto Piko Andras 
polgarmester, 6 nines itt, viszont Koroknai Andrast megkerdezem, hogy esetleg kivan-e 
hozzdfuzni barmit az eloterjeszteshez.

Dr. Koroknai Andras
Nem kivanok.

Hermann Gyorgy
Rendben, kbszonom szepe, akkor a napirend vitajat megnyitom, es mivel itt sem erkezett 
kerdes es hozzaszolas, ezert a napirend vitajat le is zarom es szavazasra bocsatom az 1 pontbol 
allo hatarozati javaslatot, amnek az elfogadasahoz egyszeni tobbseg szukseges. Megallapitom, 
hogy a Bizottsag 8 igen, 0 nem es 0 tart6zkodassal, tehat egyhangiilag ezt a hatarozati 
javaslatot is clfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuiete 
Szocialis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsaganak 

26/2022. (II. 15.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocidlis, Egeszsegugyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testuletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat.

Napirend H.2. pontja: Javaslat a J6z$efvarosi Szocialis Szolgaltato es 
Gyermekj616ti Kozpont alapitd okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesck 
meghozatalara, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a 
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012. (XII. 13.) 
onkormanyzati rendelet modositasara
Eloterjeszto: Szili-Darok Ildiko - alpolgdrmester



Hermann Gyorgy
A IL2-es szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik, javaslat a Jozsefvarosi Szocialis 
Szolgahato es Gyermekjoleti Kozpont alapito okiratanak modositasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara, valanunta Budapest Jozsefvaros Onkormanyzat vagyonarol esa vagyon feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlasarol szolo 66/2012-es onkormanyzati rendelet modositasara. 
Eldterjeszto Szili Darok Ildiko alpolgarmester, aki nem tudjelenlenni az ulesen, itt van viszont 
Takacs Gabor az intezmeny vezetoje, ugyhogy megkerdezem, hogy 6 kivan-e hozzafuzni 
bannit is.

Takacs Gabor
Koszonom szepen Elnbk ur, ez egy technikai denies, nem kivanom kiegesziteni.

Hermann Gyorgy
Koszonom szepen, a napirend vitajat megnyitom es itt sines kerdes, hozzaszolas ugyhogy a 
napirend vitajat le is zarom es szavazasra bocsatom az 1 pontbol allo hatarozati javaslatot, 
kcrem szavazzunk rola, most. Megallapitom, hogy a Bizottsag a hatarozati javaslatot 8 igen, 0 
nem es 0 tartozkodas mellett elfogadta.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete 
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lak&siigyi Bizottsaganak 

27/2022. (II. 15.) szamu hatarozata
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

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

Napirend H.3. pontja: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti 
hatarozatok es veszllyhclyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek 
vegrehajtasarol, az elozo tiles ota eltelt fontosabb intezkedesekrol, a jelentdsebb 
esemenyekroi es az atmenetileg szabad penzeszkoz &llomany lekoteserol
Eldterjeszto: Piko Andraspolgarmester

Hermann Gyorgy
Vegul, de nem utolso sorban a II.3*as szamu napirendi pont targyalasa kovetkezik: 
Polgarmesteri tdjekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen 
meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles ota eltelt fontosabb 
intezkedesekrol, a jelentdsebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad penzeszkoz dllomdny 
lekoteserol. Eldteijeszto Piko Andras polgarmester. A napirend vitajat megnyitom es itt sines 
kerdes, hozzaszolas ugyhogy a napirend vitajat le is zarom es szavazasra bocsatom az 1 pontbdl 
allo hatarozati javaslatot, kerem szavazzunk rola most. Megallapitom, hogy a Bizottsag 8 igen, 
0 nem es 0 tartozkodas mellett ezt a hatarozati javaslatot is elfogadta.

Budapest Jozsefvdrosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete 
. Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsaganak

28/2022. (II. 15.) szamu hatarozata 
(8 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testuletnek az 
eldteijesztes megtargyalasat, a tdjekoztato tudomasul vetelet.
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Hermann Gyorgy
Az ules vegere ertiink, az ules vegen a Bizottsag tagjai a Bizottsag hataskdrebe tartozo 
ugyekben a Jegyzotol £s a Bizottsag elnoketol felvilagositast kerhetnek. Konczoi David 
bizottsagi tagnak megadom a szot.

Konczoi David
Koszonom szepen Elnok ur. Elfelejtettem szolm a Il.l-es napirendnel, hogy itt is van egy 
kisebb technikai hiba, mert a NAS-ban JSZSZGYK tobbletkapacitas van irva es nem a Szent
K-ozma van megnevezve a feltoltottnd.

Hermann Gyorgy
Az doterjesztesben jol szerepel. Koszonjuk szepen es tovabbi kerdest nem latok, ugyhogy 
megkoszonom a tisztelt bizottsagi tagok munkajat, meg a reszvetelt mindenkinek es az iilest 13 
ora 39 perckor le is zarom

Lakasiigyi Bizottsag 
dndke

n Gyorgy
SzoMIis, Egeszsegiigyi es

Czegledy Adam
Szocialis, Egeszsegiigyi 
es Lakasiigyi Bizottsag 

alelnoke

A jegyzokonyvet keszitette:

Pali Sandome
Jogi es Szervezesi Ugyosztaly 

Szervezesi Iroda 
iigyintczd

A iegyzokdnvv mellekletei: -1 .sz. melleklet / szavazasi lista Mvoks-bol
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1 .sz. melleklet
Szocialis Bizottsag

Kesziilt: Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete Szocialis,
Egeszscgiigyi £s Lakasiigyi Bizottsaganak 2022. februar 15-cn (kedd) 13:00 
drai kezdettel a J6zsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 300-as 
termeben megtartott 2. rendes NYILT uleserol

Szavazas eredmenye
Ideje: 2022 februar 1513:11
Tipusa: Nyilt
Hatarozat17; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 100.00 77.78
Nem o 0.00 0.00
Tartdzkodik o 0.00 0.00
Szavazott 100.00 77.78
Nem szavazott 0.00
T6vol 2 22.22
Osszesen
Megjegyzes:

9 100.00

Nev Voks Frakcid
Czegtedy Ad6m Igen -

Egry Attila Igen < ■ : ■ : *

Gosztonyi Geza Igen ? ■ : < : \ : \ \ «

Hermann Gyorgy Igen -

Konczbl David Igen
Mezei Boldizsar Igen ? -
S^ntha Peteme Igen -

Balint Gergely . Tavol -

dr. Weisz G£bor Miklos - ? T^IVOl \ -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2022 februar 15 13:18
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 18; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenve Voks: Szav% 6ssz%
Igen 7 87.50 77.78
Nem 1 12.50 11.11
Tartdzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 ; 100.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Tavol - 1 11.11
Osszesen
Megjegyzes:

9 100.00

Ndv Voks Frakcio
Balint Gergely Igen -
Czegledy Addm Igen -
Egry Attila Igen -
Hermann Gyorgy Igen ■ -
Konczol David Igen
Mezei Boldizsar Igen -
Santha P6tern6 Igen < / ■ ■ -
Gosztonyi Geza Nem -
dr. Weisz G6bor Miklds Tdvoi \ -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2022 februar 15 13:36
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 26; Elfogadva
Egyszeru : ?

Eredmenye Voks: Szav% OSSZ%
Igen 8 100.00 88.89
Nem 0 0.00 0.00
Tartdzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0.00
Tdvol 1 ; 11.11
Osszesen
MegjegyzSs:

9 100.00

N6v Voks Frakcid
Balint Gergely Igen -

Czegtedy Adam Igen -

Egry Attila Igen < < : v \ : ■ ■-

Gosztonyi G6za Igen -

Hermann Gyorgy Igen -

Konczol David Igen -

Mezei Boldizsar Igen —

SanthaPeteme Igen -

dr. Weisz Gabor Miklos T^vol - -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2022 februar 15 13:37 ; W
Tlpusa: Nyllt
Hatarozat 27; Elfogadva
EgyszerO

Eredmdnve Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 100.00 88.89
Nem V-W 0.00 0.00
Tartbzkodik 0.00 0.00
Szavazott 100.00 88.89
Nem szavazott 0.00
Tavol 11.11
Osszesen 
Megjegyzes:

9 100.00

Nev Voks Frakcio
Balint Gergely Igen -
Czeglddy Adam Igen -
Egry Attila -
Gosztonyt Gdza < < < ;;: ? :c-
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol D^vid -
Mezei Boldizsar x -
S^ntha P6tem6 Igen -
dr. Weisz G^bor Miklds Tavol -
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Szavazas eredmenye
Ideje: 2022 febru^r 15 13:38
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 28; Elfogadva
Egyszeru

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 8 a 100.00 88.89
Nem 0 - 0.00 0.00
Tartdzkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 8 100.00 88.89
Nem szavazott 0.00
Tdvol 1 11.11
Osszesen
Megjegyz€s:

9 100.00

N6v Voks Frakcid
Balint Gergely Igen
Czegfedy Ad^m Igen -
Egry Attila Igen -
Gosztonyl G6za Igen -
Hermann Gyorgy Igen -
Konczol David Igen
Mezei Boidizsar Igen
S^ntha Peterne Igen
dr. Weisz G£bor Miklos Tfivol -
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