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Budapest Józsefváľosi Onko rmányzat
Képviselő.testülete számár a

VáľosgazdálkodásiésPénzügyiBizottságvéleményezit

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

A Városgazdálkodási és a Képviselő.testületnek az

Tisztelt Képviselő.testület!

A 7/2008.( II.27 ') számu, atársashźnak felújítás áhoznytĄtandó önkormáĺyzati támogatásokľól

szóló önko rmtnyzatirendelet a|apján a tźłrsasházi páíyázatokat 7 tagí munkacsoport értékeli

és javaslatot tesz u poúá'-estei ľete a pa|yazatok ělbí,ź,Iá"á,u. A Taĺsashazi PáIyázatokat

Elbíľáló Munkacsoport"tevékenysége foŕyamatos,'meg1lakulásáró1 és az abban részt vevo

tagok kijelölésérőt *"gn.u.'ett ľenđelet s. s ĺsl bekezđése a|apjáĺa Képvise1ő-testiilet dönt.

A401/2010.(X.20.)sz'határozat3.pontjábandont<jtt?':*civilszeľvezętteIbetöltötttagok
személyéľől. A Munkacsoportba jelđlte Ďuđás Istvánnét, Soós Gyöľgyot,Guzs Gyulát, Kaiser

Józsefet és Körmendi Gáboľ a.ttĺlet . A Munkacsoport 20Io. október 28-i alakuló ülésén

GuzsGyulátelnĺjknek,DudásIstvánnétalelnöknekvá|asztotta.

Képviselő-testület 40tl2OlO'(X.2O,) sZ. határozata 1. pontjában úgy dĺintott, hogy a

Táľsaslrázi PáIyázatokat Elbíräló Munkuc,op ort f tags.ági helyét továbbra is évente történő

palya,taassaljózseÍVáľosi civil szeľvezetek jelolésével kívanja betölteni.

AMunkacsopor1tagjaĺďíjazásnélkül]tátJákelfeladatukat.
áR KĚu ETT

2012tt8n07 I

Ąę5o

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgaľmester

A képviselő.testiileti iilés iđőpontj a:2012. februar 16. sz. napirend

ffiláiyánatkiirásáľaaTáľsasháziPźiyázatokatElbíráló
Munkacso port 20Íf. ]v. .v.l szervezetekkel bet.ltend" 2 tags,g. hely're

A napirendet gs:JtŁź|rt iilésen kell
szav azattobb sé g s zfü s é g e s'

tárgyalni, a döntés elfogadásahoz egyszerulminősített

ElorÉszÍró szpRvezeľl pcysÉc: c,ą.zoÁlrooÁsl ÜcyoszľÁly
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f012. évi tagság éľdekében pá|yázat megjelentetését kéĺem a Józsefuárosi Ú;ságban,

valamint a honlapon.

A felhívásra _ melynek beadási hatáĺideje z}If.januaľ 18. volt _ mindosszesen egy páIyázat

került benyújtásľa' 't Nugycsaládosok Józsefuarosi Egyesiilete jelentkezett, Molnár Emő

Endľét deĚgĺálva a tagságři, akí 2OI1. évben is tagja volt maĺ a Munkacsopoľtnak. Bfu a

PáIy6*ati fďhívás zořĺ, ńovember végétóL Iathatő volt a honlapon és a Józsefuáľosi újság

decembeľben megjelent mindkét |apszźma is lekozolte, véleményem szerint az év végi

iinnepek miatt több civil szerve zetnek elkeľülte a figyelmét a felhívás. Ezért javaslom, hogy a

megjllent pá|yázatot nyilvánítsuk eľedménýelennek és a két civil szervezeti tagságta

ismřtelten;elenjen meg fáhĺvás a Józsefuaľos Újsagban és a honlapon.

Jelenleg még nem kerĹiltek kiíľásra több taľsasházat ériĺtó pá|yázatok, az esetlegesen a

rendkívĹili életveszély, vagy gázelzárás miatt benyújtandó pályázatokat aZ ot fós

Munkacsopoľt a két focivil szervézetitag kijelöléséig jogszertĺen el tudja bíráini'

Kérem a hatáĺozati j avaslat elfo gadását.

Hatttrozati iavaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

I. afOLf . éwe aTarsasházi Pá|yázatokat Elbíráló Munkacsoport civil szervezefrel betöltendő

2 tagságihelyére kiíi páIyazatol megfele1ő számú jelentkező hiánya miatt eredménýelennek

nyilvanítja.

Felelős: Polgármesteľ

Határidő: 2012. febľuaľ 16.

2' felkéľi a Polgáľmestert, hogy a TaľsasháziPá|ytĺzatokat Elbíľáló Munkacsopoľt betoltetlen

civil szerve zeti tagsági helyekĺe ismételten tegyen fęlhívást közzé a Jőzsefváros Újságban és

honlapon. A civil ,,ě,,",ětdelegáttja nem leńét úĺsasházi kĺjzos képviselő, íntézőbizottság

tagSa.

Felelős : Polgiármester

Hataľidő: zOIf , fębruźr 2I

3' felkéľi a polgármesteľt, hogy af , poĺt a|apjánkészítsen előterjesztést a Képviselő-testület

2012. áprilisi első rendes iiléséľe.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: a Képviselő-testület 
^OIf 

' ápľilisi első ľendes tilése

Budapest, 2012, január f5 .

polgármesteľ
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Ä képviselők đijntöttek a
ŕ\rľLBr progtam jövő évi
folytatásáĺól. Azt előteľjesztés
vitáiában Kocsis Máté kiemel-
te, hogy az e|mú7t húsz évben
nem sikeľtiĺt'választ adni a haj.
léktaIan kérdésľe, egy olyan
konzerváló rendszet mr1kö.
đött, ami feĺti]eti kezelése volt
csak a problémának, ezéľt is
sziikséges a ľendszer átalakjtá-
sa, javítása.

A jivő évi ktlltségvetési kon-
cepđóról nem egyezett a páľ.
tok véleménye. Az ellenzék kcj-

ziđlr az Iv{.SZP képviseIői nem-
me| szavaztak az előterjesztés-
re (az LMP képviselője nem
volt jelen a testiileti ĺilésen). A
felvetésekkel kapcsolatban
Egry Attila ďpolgármesteľ el.
monđta, hogy nehéz év vaľ jci.

vőte az onkoľmányzatokĺa' le-
mondásokka| Íog járni; de
mégis egy stabil tervezhető
koltségvetést fo6nak
létľehozrri. HozzáteŁte,'
hogy hitelt csak ľenđkí-
viili esetekben és akkor
is'csak fejlesztésekre
veszrrek fel a jövőben.

' A tesťĹilet dcintött aľ.
ľól, hogy a pszichiáťriai
betegek nappďi ellátá-
sáĺa az cinkoľmányzat
szerzőđési . köt a

Moľavcsik Alapíťvány-
nyal' A szocialisták
képviselői értetlensé.
giiket fejezték ki a hatá-
rozat miatt, hogy a pszichiátľi-
ai betegek- ell átását iđéig v égző
Szsgony Utitaĺs Nonpľofit Kft
mellett ĺriéľt szükséges egy

másik ďapítváĺnyď is szerző-
úi. Riurifut Eúirra alp'ulgfuľres-
ter 'e]:nonđta, how a Morav-
csik Alapítvárľryď való e gyütt-
mriköđésnek köszonhetően az
önkormányzat a jcivőben az ed-
digi ötven fő mellett újabb ot-
ven főnek tuđ nappali pszichi-
átriai bete gellátást biztosítani

A. jutalmazás átďakításában
sem volt egyetéľtés a paľtok
kozott. Az eIőteĄesztés szeľint
a hivatal, és az cjnkormáĺyzati

évente egy alkalomńal. Juta-
lomban csak a legjobban dol-
gozik részestilhetnek, a szel.'-

vezeti egységek létszámrának
legfeljebb 50%.a. Molnáľ
Gyciľgy (MSZP) szeľint a jutal-
nrazás ľehđszcrćnck átalalđtá .

sa nagyon hirťelen valósult
meg, mint mondta, ez sokak-
nak jövedelem kiegészítést je-

lentett. Véleménye szerint a
szelektív jutalmazáshoz jól
mérhető szempontokra lenne
sztikség.

Kocsis Máté e]-mondta, hogy
máľ két éve kijad azért,ho1y a
jutalom ne egy kötelező kifize-
tés legyen, ne tizeĺihaľmadik,

mat. Hozzátette: neki és a
muĺkatáľsainak ez nem lesz
újdonság, hisz hat éye nem vet.
tek fel lutalmat.

tizermegyedik havi fi-
zetésnek számítson.
Szerinte a jelenlegi ne-
hLéz gazdaságs helyzet-
ben sem pénzngyieg,
sem morálisán nem
váIlďható a korábbi ju-
ta]nazási rendszeľ. A
polgármester elĺnonđ-
ta,hogyiđén azőkéré-
sére, az önkormányzat
vezeIői, az iltézmény-
vezetők, ügyosztálýe.
zetők és iĺođavezetők
sem vesznek fel jutal-

intézményet gazđaságs tátsa-
ságok egy havi béľkeretĹik egy-
negyeđének megfelelő össze-
get f ordíthatrak jĺta|mazásr a,

fi bĺztonságos gľan&gesBĺ.öuBekeďésőľť

Ą ma éló generációk számfua
ŕa. nem kell magyaľázni a ,,zeb-
ra,,- lényegét, a régebbiek peđíg
ŕolyamatos utóvizsgán tanulják
meg hogy a csíkokkď lefestett út-
szakaszon a gyďogosoké az eI-

sőbbség'
A Dologhaz-utca-Kun utca, a

Kaľácsony Siándoľ - Magdolna ut-
ca, és a Diószeghy utca. Kőris ut-
ca Ílj ,,zebtái,, immár biztonságos
átkelőket jelentmek a gyďogosok
számfu a, hiszen e helyeken úgyne-
vezett vezetősávok is lélesiiltek,

hogy a vakok és 5lengénlátók is
bábabbaľi lépjenek a védett útsza-
kasz'ra, A szaknyelv, e gömbölyÍ-
tett alacsony betonbuckákat tak-
tilis jelzőktiveknek mondja, az új

,, zebtďk'nźů,, boľdás köveket hasz-
náttak, hogy a vakokat pontosab-
banszolgáLja. A megfelelő éjszaka
kivilágítás is a zebták bízt1nságos-
ságát növeli, igy az ilj átkelőknél
kicserélték a liámpatesteket is.

A.háĺom új gyalogosátkelő }ó-
zsetváĺos közlekedési korĺLfortját
.is segíti'

döntésének megfeIelően
az.Onkoľmánvzat o|vai
VIII. keľiileti ći'ĺ1'''""*"'
zetek jelentkezését váĄa a
Táľsasházi : P á7y ázatokat
ElbÍľáló' Muĺkacsopoľt 2
tagsági helyének 2012. évi
betöltéséľe, amelyek kiiĺ-
đöttei a munkacsoport
szak.mď tevékenyqé gébep
vesznek ľészt.'.....' l..','j 

Az önkorľrányzat dön-
tése szerint a munkacso-
pott 7 taý bftátő bizaŁt-
ságként' mlíkcidik, : előké-
szíIl' a szakmai véleményt
és javaslatot a tárcasllźtzi
felujítási támogatás összé-
géte, ezze! e\őkészíFłe a
döntést a beérkezett taľsas-
hźľ'i palyazatokľól' A tag-
ság egy évĺe szóll, dljazás-



Ui süľgőssőgl központ épĹi| a keľĺiletben

beruhazást bemutató sajtótájékoz-
tatón Réthelyi Mik]ós nemzeti erő-

forľás miniszteľ eImonđta, hogy az

egyetem máľ régóta déđelgetett álma vďó.
sulhat meg most, mely egyben az Uj Szé-

drenyi-terv egyik legkiemelkeđóbb egész-

ségug}Ą pľojektje is. A táĺca kiegészítette az

eľeđeti fejlesztési progľaĺňot, ennek kĺj-
szonhetően valósulhat meg Buđapest há.
rom tervezett sĺiĺgősségi ellátáSi centrumá-
bóI az egylk - fogalmazott a miniszteľ. A
Semmelweis Egyetem új kĺizponti Iaborató-
rirrma és egy képďkotó radiológiai központ
is azűj épiiletszámybankap majd helyet. A

8.1 milliárd forintos
fejlesztés az egyetem
intenzív osztályának
ellátásáľa is megol-
dast.jelent' és ennek
koszönhetően újra fel-
élénkiilheť a klinika,
hiszen lelretővé. viá]ik
az: egytittmfüödés
más klinikákon dolgo-
zó kollégrákkal. A teľ-
vek szerint 2013 első
félévéberr gyógyíthat-,
nak maid az intéz-
ményben - ismettette
Réthelyi Mik1ós.

Tulassay Tivadaľ, a Semmelweis Egy
tem ľektoľa elmondta, hogy az el.mt

években nagyon nehéz volt íntézmény
ĺekPá|yazatĺ foľľást taliálni, meľt az a B
dapestet is magában foglďó központi ľé6

óban mrÍködik. A ľektoľ ísmeľtette a beľ
bázás tész|eteiť az egyetem kiilső klinik
telepén épĹil fel az új betegellátó egysé
mely szerveten illeszkedik a külső klinik
tömb épĘletefüez, a Radiológíai
onkoterápiás, vďamint a II. sz. Sziiészĺ
és Nőgyógyászati Klinikákkal egy teret ĺ
kotva. A többi klinikď épülettel átjá
rendszer köti rnajd össze a központosíta
dó fuĺrkciók btztonságos, gyors és az id
járástól fuggetlen elérése éľđekében.

Dengel zoltár'n€, telefon: 459.25C, .:.. ., ]Dľ.'KocsisMá|

.'l.' ' . .'. ..:... l. i , : polgáľmestĺ

.. ' '., oo']'l.'|,.''.. ] . .',.ľ]. 
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