
2. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 
 

a Humánszolgáltatási Bizottság 

2012. 05. 01. – 2012. 10. 31. között, átruházott 

hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról 

 

 
(az SzMSz 4. §. (6) bekezdése alapján*) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 4. § (6) Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de 

legalább évente egyszer köteles a Testületnek beszámolni. 
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Javaslat dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2012. január és február havi 

teljesítés igazolására 
  

137/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.  javasolja elfogadásra a dr. Jóvér Bélánéval kötött megbízási szerződés teljesítés 

igazolását 2012. január 1-jétől 2012. február 29-ig terjedő időszakra. 

 

2.  felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 2. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Dr. Jóvér Béláné részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2012. március havi teljesítés 

igazolására 
 
138/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1.  javasolja elfogadásra a dr. Jóvér Bélánéval kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. március 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 2. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Dr. Jóvér Béláné részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat Máté András megbízási szerződésének 2012. március havi teljesítés 

igazolására 
 
139/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra a Máté Andrással kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. március 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra. 
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2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 2. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Máté András részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Beszámoló a Kék Pont Drogkonzultációs és Drogambulancia Alapítvány 2011. évi 

tevékenységéről 
 
140/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. elfogadja a KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 

szakmai beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről, 

 

2. köszönetét fejezi ki a KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia 

Alapítvány munkatársainak a kerületi lakosok érdekében végzett munkájáért. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-2. pont esetén 2012. május 02. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: a 

Bizottság a beszámolót elfogadta, az Intézményfelügyeleti Iroda részéről intézkedést 

nem igényel. 

 

 

 

Javaslat a 2012. évi  Magyar Hősök Napi önkormányzati rendezvény 

programjára 
 
141/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, 

 

1. hogy a Józsefvárosi Önkormányzat megemlékezést tart a „Józsefvárosi Hősi Halottak” 

tiszteletére a Magyar Hősök Napján 2012. május 25-én, 11.00 órakor a Kerepesi temető 

15-ös parcellájában lévő emlékkőnél. 

2. hogy elfogadja a rendezvény alábbi programját:  

                      A rendezvény tervezett műsora: 

         Himnusz 

         A Deák Diák Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora diákjainak ünnepi műsora 

         Ünnepi beszéd 

         Kőris utcai Református Egyházközség Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes műsora 

         Szózat 

         Koszorúzás 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a rendezvény az elfogadott program szerint 

megrendezésre került. 

 

 

 

Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Szervezeti Működési Szabályzat módosításának jóváhagyására 
 
142/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 

Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, 

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására. 

 

Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

Határidő:  1. pontra: 2012. május 2. 

      2. pontra: 2012. május 15. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: 

1. pontra: A bizottsági döntés nem igényelt intézkedést a Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Intézményfelügyeleti Iroda részéről. 

2. pontra: Az 1. pontban meghatározott dokumentum záradékának aláírása 2012. május 

14-én megtörtént. 

 

 

 

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya szakmai beszámolója 
 
143/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a Jézus Társasága Magyarországi 

Rendtartománya által benyújtott, a Budapest VIII., Kőris utca 10. földszint 11. szám alatti, 

egy szobás, komfortos komfortfokozatú, 23,69 m
2
 alapterületű önkormányzati lakás 

használatával kapcsolatban adott 2011. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2012. május 02. 
 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: további 

ügyintézést nem igényel. 
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Tájékoztatás az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítésének felhasználásáról 

és javaslat a Józsefváros Képeskönyve kiadvány felhasználására 
  

144/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a Józsefváros Képeskönyve 

fotókiadvány felhasználásáról szóló tervet az alábbi táblázat szerint azzal, hogy a táblázatban 

megnevezett intézmények, személyek, szervezeti egységek a kiadványt kizárólag turisztikai, 

reprezentációs célra, Józsefváros bemutatására, népszerűsítésére használhatják fel: 

 

darabszám/fő összesen megnevezés 

400 db 400 db Polgármesteri Kabinet  

200 db 200 db Jegyzői Kabinet 

90 db 180 db bizottsági elnökök 

10 db 10 db a kiadvány szerkesztője 

1 db 17 db Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzat képviselői 

2 db 36 db Józsefvárosban található 

szállodák 

1 db 27 db Budapest Józsefvárosi 

Önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények, gazdasági 

társaságok vezetői 

1 db 30 db A kiadványban szereplő 

intézmények vezetői 

1 db 100 db budapesti nagykövetségek 

Összesen: 1000 db  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a könyvek a határozat alapján szétosztásra 

kerültek. 

 

 

 

Javaslat a 2012. évi táboroztatási támogatás felosztására 
 
145/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy: 

 

1. az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekbe járó és a 

szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatásának támogatására szükséges összeg a 

határozat mellékletében foglaltak szerint kerüljön felosztásra 4.700.000,- Ft 

összegben, a 2012. évi táboroztatási keret terhére, 

2. felhívja a támogatott intézmények vezetőit, hogy:  

a) a 2012. augusztus 31. napjáig felhasznált táboroztatási támogatásról 2012. 

szeptember 30. napjáig,  

b) a 2012. szeptember 1. napjától felhasznált támogatásról 2012. november 30. 

napjáig  

nyújtsák be a szakmai-pénzügyi beszámolót. 
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Felelős: polgármester, intézményvezetők 

Határidő: 1. pont: 2012. május 2. 

    2. pont a) pont: 2012. szeptember 30. 

     b) pont: 2012. november 30. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján:  
                                                                          

Intézmény    Támogatás Ft Elszámolás 

Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 98 500    megtörtént 

TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda 150 000    megtörtént 

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 62 400    megtörtént 

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 98 000    megtörtént  

Katica Napközi Otthonos Óvoda 128 500    

szept 30.-ig 

megtörtént, a 

maradványt nov. 30.-

ig teljesítik 

Deák Diák Általános Iskola 832 200    megtörtént 

Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK 51 000    megtörtént 

Losonci Téri Általános Iskola 686 700    megtörtént 

Németh László Általános Iskola 282 500    megtörtént 

Práter Általános Iskola 583 200    

szept. 30.ig 

megtörtént, a 

maradvánnyal  a 

jogutód Németh 

László számol el nov. 

30.-ig 

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 
774 000    

megtörtént, a 

maradványt nem 

használja fel az iskola 

visszautalta az 

önkormányzathoz  

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 
953 000    

szept 30.-ig 

megtörtént, a 

maradványt nov. 30.-

ig teljesítik 

 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság 145/2012. 

(V. 02.) számú határozatában foglaltak esetében az Önkormányzat fenntartásában 

működő nevelési-oktatási intézményekbe járó és a szociálisan rászoruló gyermekek 

táboroztatásának támogatására szükséges összeg 2012. június 06-án átutalásra került. 

 

 

 

Javaslat a Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetések odaítélésére 

ZÁRT ÜLÉS 

 
146/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
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A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gyermekekért kitüntetést az 

alábbi személynek/szakmai közösségnek adományozza: 

 

Ssz. Név Intézmény 

1.  L. P.  

…  

Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 

2.  H. K. A. 

… 

Losonci Téri Általános Iskola 

3.  B. B. I. 

…  

Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola  

4.  T. K. 

…  

Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda  

5.  G. T.  

… 

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 8. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: a 

Humánszolgáltatási Bizottság döntéséről értesítették a Kulturális Irodát és a Pénzügyi 

Ügyosztály vezetőjét. A Pedagógusnapi rendezvényt a Kulturális Iroda szervezte. A 

Pénzügyi Ügyosztály a kitüntetettek jutalmát számfejtette. A rendezvény 2012. június 6-

án lezajlott. 

 

 

 

Javaslat adósságcsökkentési támogatások, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatások és fellebbezések elbírálására ZÁRT ÜLÉS 
 
147/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. A. N., 1085 Budapest, 

… szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 274.859.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

 
148/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy özv. K. G. É., 1086 

Budapest, … szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és 

ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 197.674.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

 
149/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Ny. A. P., 1081 

Budapest, … szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és 

ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
150/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy O. V., 1081 Budapest, 

…. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 188.698.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.      

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
151/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Z. Cs. B., 1081 Budapest, 

… szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 132.529.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

  
152/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek Cs. T. 1089. Budapest,  …. 

szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  
 

 
153/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek E. Zs. 1086. Budapest, …. 

szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve  35.000.-Ft, azaz harmincötezer forint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
154/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek É. N. 1089. Budapest, …. szám 

alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve  20.000.-Ft, azaz húszezer forint rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás kiutalásra került, az eljárás lezárult.  

 

 
155/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek Sz. G. 1089. Budapest, … szám 

alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás méltányosságból történő megállapítását.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
156/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek   P. P. A. 

M., 1089 Budapest, …. szám alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmet elutasító I. fokú 04-

3915/2012. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú 

határozat helybenhagyását.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére közlésre 

került, az eljárás lezárult. 

 
 
157/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek F. J., 1089 

Budapest,  …. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és 

visszafizetésre kötelező I. fokú 04-100/10/2011. számú határozattal szemben benyújtott 

méltányossági kérelem megtárgyalását, és az I. fokú határozat megváltoztatását méltányossági 

jogkörben, oly módon, hogy a 243.000.-Ft megtérítését elengedi.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére közlésre 

került, az eljárás lezárult. 
 

 
158/2012.(V.02.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek T. D., 1084 

Budapest, … szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és visszafizetésre 

kötelező I. fokú 04-1475/2012. számú határozattal szemben benyújtott méltányossági kérelem 

megtárgyalását, és az I. fokú határozat megváltoztatását méltányossági jogkörben, oly módon, 

hogy a 268.670.-Ft megtérítését elengedi.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 02.     

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére közlésre 

került, az eljárás lezárult. 

 

 

 

Javaslat Flaskár Melinda megbízási szerződésének 2012. március és április havi 

teljesítés igazolására 
 
167/2012.(V.16.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Flaskár Melindával kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. március 21-től 2012. április 30-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. május 16. 
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A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Flaskár Melinda részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 
 
 

Javaslat adósságcsökkentési és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások 

elbírálására  ZÁRT ÜLÉS 

  
180/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy A. F. A.1084 Budapest, 

… szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
181/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy T. B. F. 1086 Budapest, 

… szám alatti lakos adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelme ügyében hozott 

1115/2011.(XII.14.) sz. HB határozatot vonja vissza, ezzel egyidejűleg Nevezett részére 

adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg adósságcsökkentési 

támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 
 
 
182/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. I. 1083 Budapest, …. 

szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve   40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult. 
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183/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy H. V. E.  1086 Budapest, 

… szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve   20.000.-Ft, azaz húszezer forint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
184/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. T. Gy.   1083 

Budapest, …. szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz 

negyvenezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
185/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. S. 1082 Budapest, …. 

szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve   40.000.-Ft, azaz negyvenezer forint 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 

 

Javaslat a Józsefváros Egészségügyéért kitüntetés odaítélésére 
ZÁRT ÜLÉS 

 
186/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefváros Egészségügyéért szakmai 

kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza:  

 

1. Molnár Sándorné pszichiátriai szakápoló 

2. Lángné Deák Katalin csoportvezető gondozónő 

3. Kozmáné Csontos Mária iskola védőnő 

4. Dr. Burnász Éva fogszakorvos  
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 6.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: a 

Humánszolgáltatási Bizottság döntéséről értesítették a Kulturális Irodát és a Pénzügyi 

Ügyosztály vezetőjét. A Semmelweis Napi rendezvényt a Kulturális Iroda szervezte. A 

Pénzügyi Ügyosztály a kitüntetettek jutalmát számfejtette. A rendezvény 2012. július 3-

án lezajlott. 

 

 

 

A Leonardo 41 Alapítvány beszámolója 
 
188/2012.(VI.06.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság tudomásul veszi a Leonardo 41. Alapítvány 2011. II. félévi 

tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 06.  

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a határozatról értesítették a Leonardo 41 

Alapítványt. 

 

 

 

Javaslat a „Józsefváros közigazgatásáért” kitüntetésben részesülő munkatársak 

személyére ZÁRT ÜLÉS 
 
194/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 2012. évben a „Józsefváros közigazgatásáért” 

kitüntetést az alábbi személyeknek adományozza:  

 

1. Brujmann Krisztina csoportvezető -   Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Családtámogatási Iroda  

 

2. Horváthné Beckl Judit ügyintéző -  Pénzügyi Ügyosztály  

 

3. Máté Istvánné ügyintéző -   Okmányiroda és Ügyfélszolgálati  

Ügyosztály 

 

4. Szappanos Imréné ügyintéző -   Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Csoport 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: 2012. július 01.  
 

A Jegyzői Kabinet tájékoztatása alapján: a kitüntetésekkel járó pénzjutalom 

számfejtésre került. A 2012. június 28. napján Közszolgálati tisztviselők napja 

alkalmából megrendezésre került ünnepségen a kitüntetések és a vele járó pénzjutalmak 

átadásra kerültek a határozatban megjelölt személyek számára. 
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Javaslat adósságcsökkentési támogatások és méltányos kérelem elbírálására 
ZÁRT ÜLÉS 

 
195/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Cs. V. K. 1086 Budapest, 

….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 
 
196/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. Z. 1082 Budapest, 

…... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 209.962.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
197/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy  V. A. 1081 Budapest, 

…... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 86.962.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

 
198/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek O. L. 1085 

Budapest, ……. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és 

visszafizetésre kötelező I. fokú 04-3560/2/2012. számú határozattal szemben benyújtott 
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méltányossági kérelem megtárgyalását, és az I. fokú határozat megváltoztatását méltányossági 

jogkörben, oly módon, hogy a 195.000.-Ft megtérítését elengedi.   

 
Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére megküldésre 

került, az eljárás lezárult. 

 

 

 
Javaslat Máté András megbízási szerződésének 2012. április és május havi 

teljesítés igazolására 
 
199/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 2012. 

április 1-jétől 2012. május 31-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Máté András részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat Flaskár Melinda megbízási szerződésének 2012. május havi teljesítés 

igazolására 
 
201/2012.(VI.20.) sz. HB határozat  (10 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. nem fogadja el Flaskár Melindával kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 2012. 

május 1-jétől 2012. május 31-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a Flaskár Melindával kötött tanácsadói feladatok ellátása tárgyában 

létrejött megbízási szerződés felmondására a szerződés 6. pontja alapján.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. június 20. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Flaskár Melinda teljesítés 

igazolását 2012. július 18-ig fogadta el, így az annak megfelelően aláírásra került. A 

tanácsadói megbízási szerződés az azt követő időponttól felmondásra került. A 

felmondást a felek aláírták. 
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A Jegyzői Kabinet Jogi Csoport tájékoztatása alapján: a megbízási szerződés 

felmondásra került, a szerződés – tekintettel arra, hogy a felmondás kézhezvételétől 

számított 15 napos határidő elteltével a szerződés megszűnik – 2012. július 19. napján 

megszűnt. 

 

 

 

Pályázati felhívás civil szervezetek, művészek és sportolók 2012. évi támogatására 
 
210/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

1. a polgármesternek elfogadásra javasolja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

józsefvárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő civil szervezetek, 

alapítványok és magánszemélyek részére, és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 

józsefvárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Józsefvárosban kifejtő helyi 

sportegyesületek, magánszemélyek részére kiírt pályázati felhívást. 

 

2. az 1. pont alapján felkéri a polgármestert a pályázati felhívások közzétételére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetén 2012. július 04., 2. pont esetén 2012. július 12. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a pályázati felhívás meghirdetésre került 

2012. július 12-én. 

 

 

 

Javaslat Budapest VIII. Lovassy László utca 4/b. A. ép. fszt. 4. szám alatti 

épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 
ZÁRT ÜLÉS 

 
211/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy:  

 

1.) javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy Ö. P. J. 

életkörülményeire való tekintettel - a Budapest VIII., ………szám alatti, 29,69 m
2
 

alapterületű, 1 szoba félkomfortos komfortfokozatú, valamint a Budapest VIII., 

………. szám alatti, 1,5 szoba komfortos komfortfokozatú, 40,13 m
2
 alapterületű 

lakások – forgalmi értékkülönbözetének összegét 80%-os mértékben csökkentse.  

 

Felelős: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a megállapodás 

megkötéséhez szükséges személyi okmányait az ügyfél csak 2012. október elején – 

vidéken tartózkodott - mutatta be a Lakásgazdálkodási Irodán. A megállapodás 

elkészült, amely aláírás alatt. 
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Javaslat a Budapest VIII., Kőris utca 28. fszt. 3. szám alatti épületben lévő lakás 

minőségi cseréjével kapcsolatban 
ZÁRT ÜLÉS 

 
212/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy: 

1.) javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy B. K. M.és B. J. 

minőségi lakáscsere kérelmének kapcsán, a család életkörülményeire, anyagi 

helyzetére és egészségi állapotára való tekintettel, hogy a cserében résztvevő két lakás 

- a Budapest VIII., ……..szám alatti, 22,60 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos, és a 

Budapest VIII., ……szám alatti, 2 szoba komfortos, 56,11 m2 alapterületű,-közötti 

forgalmi érték különbözet 50%-ának (1.625.000,- Ft) megfizetése alól mentesüljön. 

 

Felelős: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: 2012. augusztus 31. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a bizottság a fenti 

határozatát a 265/2012.(IX.19.) sz. HB határozattal visszavonta.   

 

 

 

Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vas utca 18. szám alatti épületben található 

lakás bérbeadására 
ZÁRT ÜLÉS 

 
213/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy M. T. életkorára való tekintettel 

méltányosságból eltekint a Budapest VIII.,  szám alatti lakás vonatkozásában a lakásigény 

felső határának mértékére vonatkozó szabályoktól, és javasolja a tulajdonosi bizottságnak a 

lakás nevezett részére történő bérbeadását.  

 

Felelős: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: 2012. július 31. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a bérleti szerződés 

aláírása 2012. szeptember 5. napján megtörtént. 

 

 

 

Javaslat adósságcsökkentési és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások 

elbírálására 
ZÁRT ÜLÉS 

 
214/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. A. 1089 Budapest, 

…….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 154.125.-Ft összegben. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

 
215/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy G. Zs. 1081 Budapest, 

……... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 192.159.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
216/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Gy. S. 1084 Budapest, 

………... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 228.945.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
217/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy H. J. 1081 Budapest, 

…….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 84.686.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult 

 

 
218/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy L. J. 1084 Budapest, 

………. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítására még nem kerülhetett sor, mert az ügyfél az első 

önrészt nem fizette és mutatta be az irodán. A folyósítás feltétele az önrész befizetés, 

ezért az eljárás még folyamatban van. 

 

 
219/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy O. S. 1086 Budapest, 

………. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
220/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy V. Gy. 1082 Budapest, 

……... szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 143.929.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
221/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy D. T. 1089 Budapest, 

……… szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz negyvenezer 

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  
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222/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. D. Z. 1084 Budapest, 

……. szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz negyvenezer 

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
223/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy M. T. 1086 Budapest, 

……….. szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 35.000.-Ft, azaz harmincötezer 

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
224/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy T. G. 1083 Budapest, 

……… szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 30.000.-Ft, azaz harmincezer 

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 04.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás posta útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
Egyházak és nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi támogatása 

 
225/2012.(VII.04.) sz. HB határozat  (6 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság a 22/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet 4. § (1) 

bekezdése és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy 

1. a Polgármesternek javasolja elfogadásra az alábbi nemzetiségi önkormányzatok 

pénzbeli támogatását 3.000,0 e Ft összegben, melynek fedezete a 11107-01 cím 

működési cél és általános tartalék előirányzatán biztosított. 
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Ssz. Pályázó neve, címe Pályázat célja 

Kért 

támogatás 

Ft 

Bizottság 

javaslata (Ft) 

1. 

Józsefvárosi Lengyel 

Önkormányzat 

1082 Budapest,  

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Pusztai Anna Elzbieta 

Kulturális 

rendezvénysorozatok, 

szabadidő kulturált 

eltöltése. 

550.000.- 

 

300.000,- 

2. 

Józsefvárosi Ruszin 

Önkormányzat 

1082 Budapest,  

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Dr. Szabó János 

Ruszin Kalendárium 

Almanach kiadvány 

támogatása, nyári nyelvi 

tábor ruszin iskolások 

részére, hagyományőrző 

rendezvények szervezése. 

500.000.- 

 

300.000,- 

3. 

Józsefvárosi Bolgár 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Kalicov Gizella 

Magas szintű 

önképzéshez, 

művelődéshez támogatás, 

kiadványok 

megjelentetése, kulturális 

rendezvénysorozatok, 

táboroztatás. 

492.000.- 

 

300.000,- 

4. 

Józsefvárosi Román 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Dr. Dady Kálmán 

Bútorvásárlás, helyiség 

rendbehozatala, 

rendezvénysorozatok 

szervezése. 

500.000.- 

 

300.000,- 

5. 

Józsefvárosi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Csillag Katalin 

A nemzetiség 

kultúrájának 

megismertetését szolgáló 

kétnyelvű kiadvány 

elkészítése, 

rendezvénysorozat 

szervezése. 

500.000.- 

 

300.000,- 

6. 

Józsefvárosi Szerb 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Georgievics Lyubinka 

Hagyományőrző 

rendezvények szervezése. 
460.000.- 

 

280.000,- 
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7. 

 

 

 

 

 

Józsefvárosi Szlovák 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67 Képviselő 

Kápolnai Kázmér:  

Működési támogatás, 

hagyományőrző 

rendezvények szervezése. 

 

500.000.- 

 

 

300.000,- 

 

 

8. 

Józsefvárosi Örmény 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Zakariás Enikő 

A nemzetiség 

kultúrájának 

megismertetését szolgáló 

kiadvány elkészítése. 

Hagyományőrző 

rendezvény szervezése. 

500.000.- 

 

300.000,- 

9. 

Józsefvárosi Görög 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Bozonász Irini 

Hagyományőrző 

rendezvények szervezése, 

szabadidő kulturált 

eltöltése. 

500.000.- 

 

300.000,- 

10. 

Józsefvárosi Ukrán 

Önkormányzat 

1082 Budapest, 

Baross u. 63-67. 

Képviselő: 

Pospisek Katalin 

Ivan Frankó zenés, 

irodalmi műsoros est 

szervezése. 

400.000.- 

 

 

240.000,- 

 összesen   2.920.000 

 

2. a Polgármesternek javasolja elfogadásra az alábbi egyházi szervezetek pénzbeli 

támogatását, melynek fedezete a 11107-01 cím működési cél és általános tartalék 

előirányzatán belül maximum 4.000,0 e Ft -ig biztosított. 

Ssz. Pályázó neve, címe Pályázat célja Kért támogatás Bizottság javaslata  

1. 

Budapest-Józsefváros 

Plébánia 

1082 Budapest, 

Horváth Mihály tér 7. 

Képviselő: 

Bajzáth Ferenc 

Nyári 

táborszervezés (kb. 

60 fő) 

 hátrányos helyzetű 

gyermekek 

részvételének 

támogatása. 

480.000,- Ft 

 

400.000,-  
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2. 

Magyarországi Baptista 

Egyház  

Budapest Nap utcai 

Baptista Gyülekezet 

1082 Budapest, 

Nap u. 40. 

Képviselő: 

Huszta Csaba 

Multi-Médiás Projekt 

istentiszteleti elemek 

vizuális 

megjelenítése, 

oktatás kivetítő 

rendszerrel. 

425.000,- Ft 

 

 

160.000,- 

 összesen 
  

560.000,- 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 

a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

4.         felkéri a Polgármester a rendelet mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2012. július 30.          

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a támogatási szerződések 2012. szeptember 

hónapban aláírásra kerültek. 

 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság 225/2012. 

(VII. 04.) számú határozatában foglaltak esetében az önkormányzati támogatás 2012. 

augusztus 30-án, a Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat részére 2012. szeptember 10-én 

átutalásra került. 

 

 

 

Javaslat a civil szervezetek kedvezményes helyiség bérleti szerződésének 

módosítására 
 

232/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban 

szereplő civil szervezetek beszámolóját elfogadja, és javasolja a Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottságnak a bérleti szerződésük módosítását a közös költség összegével egyező 

bérleti díjon, illetve amennyiben a jelenleg fizetett bérleti díj magasabb, mint a közös költség, 

akkor a jelenleg fizetett bérleti díj összegén. 

 

 

 
Név Cím Megjegyzés 

1. 
EURÓPAI SORS-TÁRSAK KÖZHASZNÚ 
EGYESÜLETE 

DOBOZI U. 7-9. 
Közjegyzős bérleti szerződés, beszámolási 
kötelezettséggel, 2010. évi beszámoló 
elfogadva. 

2. 
INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉD 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

VÍG U. 28. 

Közjegyzős szerződés, beszámolási 
kötelezettséggel, 2011. évi beszámolót 
benyújtotta a bérlő a Kulturális Irodának 
továbbítva jóváhagyás céljából. 

3. KAPOCS IFJÚSÁGI ÖNSEGÍTŐ SZOLGÁLAT MÁTYÁS TÉR 14. 
Beszámolót adott be 2011 évről, 
közjegyzős bérl.szerz. 
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4. 
NAGYCSALÁDOSOK JÓZSEFVÁROSI 
EGYESÜLETE 

KÁLVÁRIA TÉR 22. 
Közjegyzős bérleti szerződés, beszámolási 
kötelezettséggel, 2011. évi beszámolási 
kötelezettségének eleget tett. 

5. 
KÓTAI SPORTEGYESÜLET 
 

TELEKI TÉR 16 
 

Közjegyzős bérl.szerz., beszámolási 
kötelezettséggel 
 

6. SZEBBEN SZERETNÉK JÁRNI EGYESÜLET KISFUVAROS U. 11. 
Közjegyzős, beszámolási kötelezettséggel, 
a 2011. évi beszámolót még nem adta be. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: értesítették a Kisfalu Józsefvárosi 

Vagyongazdálkodó Kft-ét a döntésről. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a 

Humánszolgáltatási Bizottság és a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság egy napon 

tárgyalta az előterjesztéseket, a Humánszolgáltatási Bizottság javaslata alapján a VPB 

döntést hozott minden egyes ügyben. A határozat végrehajtása Kisfalu Kft részéről 

további intézkedést nem igényel. 

 

 

 
233/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

1. A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottságnak a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő civil 

szervezetek bérleti szerződésének módosítását a közös költség összegével egyező 

bérleti díjon, illetve amennyiben a jelenleg fizetett bérleti díj magasabb, mint a közös 

költség, akkor a jelenleg fizetett bérleti díj összegén.  

 

 
Név Cím Megjegyzés 

1. JÓZSEFV. SC. PRÁTER U. 58. 

Nem közjegyzős szerződés, nincs beszámolási 
kötelezettség, a bérl.szerződésből nem állapítható meg, 
hogy mit használ pontosan, bérlem.ellenőrzés 
szükséges!!! 

2. JÓZSEFV. SC. PRÁTER U. 58. 
Nem közjegyzős bérleti szerződés, nincs beszámolási 
kötelezettsége. 

3. 
JÓZSEFVÁROSI 
KERESZTÉNY EGYESÜLET 
A FIATALOKÉRT 

ILLÉS U. 36 
Nem közjegyzős bérleti szerződés, nincs beszámolási 
kötelezettsége 

4. 
MEGÁLLÓ CSOPORT 
ALAPÍTVÁNY A 
SZENVEDÉLYBETEGEKÉRT 

JÓZSEF U. 49. 
Közjegyzős szerződés, beszámolási kötelezettség 
nincs, 

5. 

MURO PHRAL 
TESTVÉREM CIGÁNY-
MAGYAR 
KULT.EGYESÜLET 

BAUER S. U. 4. 

Nem közjegyzős bérleti szerződés, nincs beszámolási 
kötelezettsége, Magdolna-negyed pályázat alapján 
került bérbeadásra 

6. 
NAP-KÖR 
MENTALHIGIÉNÉS 
ALAPÍTVÁNY 

NAP U. 25. 
Nem közjegyzős bérl.szerz., nincs beszámolási 
kötelezettsége,bérleti díj mindenkori közös költség, 
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7. 
REMÉNYI EDE 
CIGÁNYZENÉSZ 
SZÖVETSÉG 

SZILÁGYI U. 1/B. 
Közjegyzős, beszámolási kötelezettség, a 2011. évi 
beszámoló még nincs beadva 

8. 
SZIGONY-ÚTITÁRS 
NONPROFIT KFT 

BAROSS U. 112. Közjegyzős bérleti, beszámolási kötelezettsége nincs,  

9. 
TISZTVISELŐTELEPI 
ÖNK. EGYESÜLET 

BLÁTHY O. U. 15. 
Nincs bérleti szerződés az iratanyagban, iroda épület 
100%-os önkormányzati tulajdon 

10. 
ZÖLD FIATALOK 
EGYESÜLETE 

KARÁCSONY S. U. 
22/B. 

Magdolna-negyed program alapján, nem közjegyzős 
szerződés, költségtérítéses, nincs beszámolási 
kötelezettség 

11. KÉK PONT ALAPÍTVÁNY MAGDOLNA U. 43. 
Közjegyzős bérleti szerződés éves beszámolási 
kötelezettséggel, melynek első időpontja: 2013. 03. 31. 

12. KÉK PONT ALAPÍTVÁNY MAGDOLNA U. 43. 
Közjegyzős bérleti szerződés éves beszámolási 
kötelezettséggel, melynek első időpontja: 2013. 03. 31. 

13. 
MAGYAR EMBERI 
JOGVÉDŐ KÖZPONT 

BAROSS U. 118 
Közjegyzős szerződés, beszámolási kötelezettséggel, a 
legelső időpont 2013. 03. 31. 

14. 
MAGYAR EMBERI 
JOGVÉDŐ KÖZPONT 

BAROSS U. 28. 
Közjegyzős szerződés, beszámolási kötelezettséggel, a 
2011. évi beszámolót a bizottság elfogadta.  

15. 
MAGYAR A MAGYARÉRT 
ALAPÍTVÁNY 
 

VÍG U. 18. 
 

Közjegyzős okirat, beszámolási kötelezettséggel, 2011. 
évi beszámolóját a HSZB.27/2012.(I.25.) sz. 
határozatával elfogadta. Hátralék elengedési kérelem 
van. 
 

16. 
MAGYAR GOJU-KAI 
SZÖVETSÉG 

PÁL U. 6. 
Közjegyzős bérleti szerződés éves beszámolási 
kötelezettséggel, melynek első időpontja: 2013. 03. 31. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: Értesítették a Kisfalu Józsefvárosi 

Vagyongazdálkodó Kft-ét a döntésről. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: ez a határozat a 

VPB és a HB együttes ülésén született, így a Kisfalu Kft. részéről további intézkedést 

nem igényel. 

 

 

 
234/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (13 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a 3. számú mellékletben szereplő civil 

szervezetekre vonatkozó döntési javaslatot a Humánszolgáltatási Bizottság ülésére 2012. 

szeptember 30-ig be kell terjeszteni.  

   

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 30.  

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a 3. számú táblázatban szereplő civil 

szervezetek helyiségbérleti kérelme beterjesztésre kerültek. 
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A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a döntésnek 

megfelelően került a Humánszolgáltatási Bizottság elé előterjesztésre szeptemberben: 

-Új Világ Egyesület (Lujza u.5.),  

-Phralipe Cigány Szervezet (Tavaszmező u.6.),  

-Magyarországi Szegények –Romák Érdekvédelmi Szervezete(Baross u. 86.) 

NINCS HATÁROZAT 

- Menhely Alapítvány(Dobozi u. 15) 

NEMLEGES HATÁROZAT SZÜLETETT. 

 

 

 

Javaslat a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Pedagógiai Programjának jóváhagyására 
 
236/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. jóváhagyja a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) a 2012. szeptember 1. napjától hatályos 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Pedagógiai Programját,  

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására.  

 

Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

Határidő: 1. pontra: 2012. július 17.  

     2. pontra: 2012. július 31.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján:  

1. pontra: A döntés végrehajtása nem igényelt intézkedést a Humánszolgáltatási 

Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda részéről. 

2. pontra: A pedagógiai program záradékának polgármesteri aláírása 2012. július 24-én 

megtörtént. 

 

 

 

Javaslat a 2012. évi tankönyvtámogatás felosztására 
 
237/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy: 

 

1. az önkormányzat fenntartásában működő oktatási intézményekbe járó normatív 

kedvezményben részesülő gyermekek tankönyv támogatásának - normatív 

támogatáson felüli - kiegészítésére vonatkozó összeg a határozat mellékletében 

foglaltak szerint kerüljön felosztásra 4.837.664,- Ft összegben, a 2012. évi tankönyv 

támogatási keret terhére, 

 

2. felkéri a támogatott intézmények vezetőit, hogy a felhasznált tankönyvtámogatásról 

2012. december 1. napjáig nyújtsák be a szakmai-pénzügyi beszámolót. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezetők 
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Határidő: 1. pont: 2012. július 18. 

3. pont: 2012. december 1. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

2012. évi tankönyv támogatási keret - 4.837.664,- Ft összegű támogatás - a döntésben 

foglaltak szerint felosztásra és az intézmények felé átutalásra került.  

A támogatás felhasználásának elszámolása még folyamatban van. Az önkormányzati 

támogatás elszámolása a normatíva igénylés egyeztetése mellett történik. Néhány 

intézmény pótigényt nyújtott be, ezért a maradvány szétosztásáról a bizottság dönt. 

 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság  237/2012. 

(VII. 18.) számú határozatában foglaltak esetében az önkormányzat fenntartásában 

működő oktatási intézményekbe járó normatív kedvezményben részesülő gyermekek 

tankönyv támogatásának - normatív támogatáson felüli - kiegészítésére vonatkozó 

összege 2012. augusztus 28-án átutalásra került. 

 

 

 

Javaslat adósságcsökkentési támogatás és fellebbezések elbírálására 
ZÁRT ÜLÉS 

 
238/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. E. 1086 Budapest, ….. 

szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 137.153.-Ft összegben. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult. 

 

 
239/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. A. 1085 Budapest, …. 

szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 83.106.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítására még nem kerülhetett sor, mert az ügyfél az első 

önrészt nem fizette és mutatta be az irodán. A folyósítás feltétele az önrész befizetés, 

ezért az eljárás még folyamatban van. 

 
 



 28 

240/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy L. R. 1081 Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 115.691.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult.  

 

 
241/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy N. M. 1088 Budapest, 

…… szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 245.692.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, a 

folyósítási eljárás folyamatban van. 

 

 
242/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy N. L. 1086 Budapest, 

…….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 168.034.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
243/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy P. J. 1084 Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 100.417.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 
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244/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. B. 1086 Budapest, 

…….  szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 103.645.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása részletekben történik, az eljárás még folyamatban 

van. 

 

 
245/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. É. 1089 Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 267.205.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, a 

folyósítási eljárás elkezdődött, a támogatás utalása folyamatban van. 
 

 
246/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy B. L. K. 1086 

Budapest, …… szám alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmet megállapító I. fokú 04-

2831/2/2012. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú 

határozat helybenhagyását.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére megküldésre 

került, az eljárás lezárult. 

 

 
247/2012.(VII.18.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy B. P. 1084 

Budapest, ……… szám alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmet megállapító I. fokú 04-

10774/2012. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú 

határozat helybenhagyását.  

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 2012. július 18.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot helybenhagyta, a határozat az ügyfél részére megküldésre 

került, az eljárás lezárult. 

 

 

 

  Józsefvárosi Önkormányzat 
      Képviselő-testület  
Humánszolgáltatási Bizottság  

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 

Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. szeptember 19-én (szerdán) 15,00 órakor   

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal    

(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 14. rendes  

üléséről 

  

 
 
 
257/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
 
A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el:  
 

 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:  

 

Napirend: 

 
1. Javaslat Máté András megbízási szerződésének 2012. június és július havi 

teljesítés igazolására  

Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

(írásbeli előterjesztés)  

 

2. Javaslat Oláh Zoltán megbízási szerződésének 2012. március, április, május, 

június és július havi teljesítés igazolására 

Előterjesztő: Zentai Oszkár - Humánszolgáltatási Bizottság elnöke 

 (írásbeli előterjesztés)  

 
3. Javaslat dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2012. április, május, június, és 

július havi teljesítés igazolására 

Előterjesztő: Dr. Révész Márta - Humánszolgáltatási Bizottság alelnöke 

 (írásbeli előterjesztés)  

 
4. Javaslat Flaskár Melinda megbízási szerződésének 2012. június havi teljesítés 

igazolására 

Előterjesztő: Jakabfy Tamás - képviselő 

 (írásbeli előterjesztés)  

  

Javaslat Máté András megbízási szerződésének 2012. június és július havi 

teljesítés igazolására 
 
258/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Máté Andrással kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 2012. 

június 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 28. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Máté András részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat Oláh Zoltán megbízási szerződésének 2012. március, április, május, 

június és július havi teljesítés igazolására 
 
259/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Oláh Zoltánnal kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. március 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra. 

 

2.  felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 28. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Oláh Zoltán részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 
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Javaslat dr. Jóvér Béláné megbízási szerződésének 2012. április, május, június, és 

július havi teljesítés igazolására 
 
260/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra dr. Jóvér Bélánéval kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. április 1-jétől 2012. július 31-ig terjedő időszakra. 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 28. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Dr. Jóvér Béláné részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat Flaskár Melinda megbízási szerződésének 2012. június havi teljesítés 

igazolására 
 
261/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Flaskár Melindával kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. június 1-jétől 2012. június 30-ig terjedő időszakra. 

 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 28. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Flaskár Melinda részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat Flaskár Melinda megbízási szerződésének 2012. július havi teljesítés 

igazolására 
 
262/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. javasolja elfogadásra Flaskár Melindával kötött megbízási szerződés teljesítés igazolását 

2012. július 1-jétől 2012. július 19-ig terjedő időszakra. 

2. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontjában foglalt teljesítés igazolás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 28. 
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A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Flaskár Melinda részére a 

teljesítésigazolás aláírása megtörtént. 

 

 

 

Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói 

tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére Molnár 

Noémi Fannival 
 
263/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

 

1. javasolja a polgármesternek az előterjesztés mellékletét képező tanácsadói 

tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötését Molnár Noémi 

Fannival 2012. október 01. és 2012. december 31-ig terjedő időtartamra. 

 

2. felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 19. 

 

A Szervezési és Ügyviteli Iroda tájékoztatása alapján: Molnár Noémi Fanni szerződése 

aláírásra került. 

 

 

 

TIT Kossuth Klub Egyesület beszámolója a 2012. I. félévében végzett 

tevékenységéről 
 
264/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság tudomásul veszi a TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. I. 

félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 19. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a határozatról tájékoztatták a TIT Kossuth 

Klub Egyesületet. 

 

 

 
Javaslat határozat visszavonására a Budapest VIII., Kőris utca 28. földszint 4. 

szám  alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban 

ZÁRT ÜLÉS 
 
265/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy: 
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1) a 212/2012. (VII.04.) HB számú határozatát visszavonja. 

 

2) javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy B.K. M. és B. J. 

minőségi lakáscsere kérelmének helyt adva, - a család életkörülményeire, anyagi 

helyzetére és egészségi állapotára tekintettel -, a cserében résztvevő két lakás - a 

Budapest VIII., ….szám alatti, 22,60 m2 alapterületű, 1 szoba komfortos, és a 

Budapest VIII., ….szám alatti, 2 szoba alkov komfortos, 73,88 m2 alapterületű,- 

közötti forgalmi érték különbözet 50%-ának (4.950.000,- Ft) megfizetése alól 

mentesüljön. 

 

Felelős: Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: 2012. október 15. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: az Álomépítők 

produkció a lakást még nem újította fel, így a Képviselő-testület döntést hozott a család 

ideiglenes elhelyezéséről a 458/2012. (XII.19.) számú határozatával.  

 

 

 

Javaslat a civil szervezetek kedvezményes helyiségbérletével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 

266/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 
A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező táblázatban 

szereplő civil szervezetek beszámolóját elfogadja, és javasolja a Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottságnak a bérleti szerződésük módosítását a közös költség összegével egyező 

bérleti díjon, illetve amennyiben a jelenleg fizetett bérleti díj magasabb, mint a közös költség, 

akkor a jelenleg fizetett bérleti díj összegén: 

 

 
Név Cím 

1. 
Budapest Józsefvárosi Református 

Egyházközösség 
Práter u. 30-32. 

2. 
Szakja Tasi Csölling Buddhista 

Egyházközösség 
Pál u. 3. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 19. 

 

 
267/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi 

Bizottságnak a határozat mellékletét képező táblázatban szereplő civil szervezetek bérleti 

szerződésének módosítását a közös költség összegével egyező bérleti díjon, illetve 

amennyiben a jelenleg fizetett bérleti díj magasabb, mint a közös költség, akkor a jelenleg 

fizetett bérleti díj összegén: 
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Név Cím 

1. 
Budapesti Izraelita Hitközség 

Ortodox Egyház 
Teleki tér 22. 

2. 
Magyarországi Karma-Kagyüpa 

Közösség 
Baross u. 80. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 19. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: értesítették a Kisfalu Józsefvárosi 

Vagyongazdálkodó Kft.-ét a döntésről. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. a VPB 1210/2012. (X. 03.) számú 

döntéséről a Budapesti Izraelita Hitközség Ortodox Egyházat 2012. október 8-án 

értesítette a Kisfalu Kft, de az előírt határidőn belül az értesítés ellenére sem kötötte 

meg a bérleti szerződésmódosítást. További ügyintézést a határozat végrehajtása nem 

igényel. 

A VPB 1199/2012. (X. 03.) számú döntéséről a Magyarországi Karma-Kagyüpa 

Közösség 2012. október 12-én a Kisfalu Kft értesített, a szerződésmódosítást 2012. 

december 15-én megkötötték. 

 

 

 

Magánszemélyek, civil és sport szervezetek 2012. évi támogatása 
 
268/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság a 22/2011. (IV.12.) számú önkormányzati rendelet 4. § (1) 

bekezdése és az Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II. 21.) 

önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy 

1. a polgármesternek javasolja elfogadásra az alábbi magánszemélyek és civil 

szervezetek pénzbeli támogatását 1.000.000,- Ft összegig: 

Ssz. Pályázó neve, címe Pályázat célja 

Kért 

támogatás  

Ft 

Bizottság 

javaslata (Ft) 

1. 

Jóravaló Tanácsadó és Segítő 

Alapítvány 

székhelye: 1085 Budapest 

Pál u. 6. fszt. 2. 

Képviseli: Molnárné Mózsik 

Erika  

Józsefvárosiak pálya-

választását és tovább-

tanulását segítő tanácsadó 

iroda működésének 

támogatása. 

100.000 50.000 

2. 

Moravcsik Alapítvány 

székhelye: 1083 Budapest,  

Balassa u. 6. 

Képviseli: Dr. Simon Lajos 

A Józsefvárosban élő 

emberek művészeti 

tevékenységekkel való 

rehabilitációja: 

Festőműhely 

működtetése, Linómetsző-

műhely elindítása, Gubacs 

társulat fellépésének 

100.000 100.000 
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támogatása. 

3. 

Kovács Zalán László 

lakcím: 1089 Budapest, 

Kőris utca 13. 

Zenei CD-kiadása, 

bemutató koncert 

szervezése. 

100.000 100.000 

4. 

Berki Sándor 

1088 Budapest, 

Vas utca 15./B I. e. 15. 

Szakrális Művészetek 

Hete programon való 

fellépés. 

300.000 100.000 

5. 

Vasas Központi Könyvtár 

Alapítvány 

székhelye:1086 Budapest, 

Magdolna utca 5-7. 

Képviseli : Závotszky 

Zoltánné 

Projektor vásárlása a 

könyvtár részére. 
100.000 50.000 

6. 

Mozgássérültek Budapesti 

Egyesülete  

székhely: 1136 Budapest,  

Hegedűs Gy. u. 43. 

Képviseli: Földesi Erzsébet, 

Havas Emese Gyöngyi 

2012. 08.05-én tartott 

jubileumi rendezvény 

költségeire. 

100.000 100.000 

7. 

Vasas Művészegyüttes 

Alapítvány 

székhely: 1085 Budapest, 

 Kőfaragó u. 12. 

képviseli: Fodor Tamás 

Hagyományőrző 

osztályfőnöki órákon való 

részvétel tiszteletdíja. 

 

100.000 50.000 

8. 

Társasházak 

Lakóközösségeinek 

Érdekvédelmi Szervezete 

(KEKEC) 

székhelye: 1085 Budapest, 

József krt. 70 

képviseli: Mozsár Endréné 

Önszerveződő közösségek 

érdekvédelmi munkájának 

segítését végző szervezet 

működési költségeinek és 

irodai munkájának 

támogatása. 

100.000 100.000 

9. 

Megálló Csoport Alapítvány 

Szenvedélybetegekért 

székhelye: 1084 Budapest, 

József krt. 49. 

képviseli: Olaszy Csaba 

Nemzetközi kulturális, 

színházterápiás 

szeminárium szervezése. 

100.000 100.000 

 

2. a polgármesternek javasolja elfogadásra az alábbi magánszemélyek és sport szervezetek 

pénzbeli támogatását maximum 1.000.000,- Ft -ig: 

Ssz. Pályázó neve, címe Pályázat célja Kért támogatás Bizottság javaslata 

1. 

Napfény TáncSport 

Egyesület 

1184 Budapest,  

Egressy Gábor u. 31. 

Képviselő: 

Filák-Darázsi Orsolya, 

Fábián Zsuzsanna 

Edzőtábor költségei 

2012. október 27-31. 

között. 

 

 

100.000 50.0000 
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2. 

Józsefvárosi Diáksport 

Egyesület 

1085 Budapest,  

Somogyi Béla u. 13. 

Képviselő: 

Gärtner Sándor  

Közüzemi számlák 

kifizetése.  
100.000 100.000 

3. 

Józsefvárosi Kosárlabda 

Club 

1042 Budapest, 

Venetiáner u. 8-10. 

Képviselő: 

Gerő Zoltán 

Terembérlés 100.000 50.000 

4. 

OSC Ritmikus Gimnasztika 

SE 

1086 Budapest, 

Teleki tér 19. 

Képviselő: 

Fráter Viktória 

Országos ritmikus 

gimnasztika verseny 

szervezése a VIII. 

kerületi Losonci Téri 

Általános Iskolában. 

100.000 100.000 

5. 

Vaskar Sportegyesület 

1083 Budapest, 

Tömő u. 58. fszt.1. 

Képviselő: 

Józsa Mihály 

Magyarországi és 

nemzetközi 

versenyeken való 

részvétel költségei. 

100.000 100.000 

6. 

Gulyás Zsófia 

1082 Budapest, 

Baross u. 89. 2/5. 

Képviselő: 

Gulyás János 

Edzések tagdíja, 

különböző országos 

tornákon való 

részvétel. 

100.000 50.000 

7. 

Megálló Csoport 

Alapítvány 

Szenvedélybetegekért 

1084 Budapest,  

József u. 49. 

Képviselő: 

Olaszy Csaba 

Marco Cavallo 

elnevezésű drogbeteg 

sportterápiás labda-

rugó tornán való 

részvétel. 

100.000 0 

8. 

Horváth Patrik Márk 

1086 Budapest, 

Dankó u. 34. 1/2. 

Képviselő:  

Farkas Edina 

Sportfelszerelés 

vásárlása. (boksz) 
100.000 25.000 

9. 

Horváth Albert György 

1086 Budapest, 

Dankó u. 34. 1/2. 

Képviselő: 

Farkas Edina 

Sportfelszerelés 

vásárlása. (boksz) 
100.000 25.000 

3. felkéri a polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 

a határozatban foglaltakat vegye figyelembe. 

 

4. felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 12. 

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása alapján: a támogatási szerződések 2012 október 

hónapban aláírásra kerültek. 

 



 37 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság 268/2012. 

(IX.19.) számú határozatában foglaltak esetében az előirányzat módosítása a 

költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2012. decemberi testületi ülésére 

készítendő előterjesztésben fog szerepelni. 

(A tájékoztatást a Pénzügyi Ügyosztály 2012. november 21-én adta.) 

 

 
Javaslat adósságcsökkentési támogatások, rendkívüli gyermekvédelmi    

támogatások és fellebbezések elbírálására 
    ZÁRT ÜLÉS 

 

269/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Á. Z. M. 1082  Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 162.375 .-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, a 

folyósítás megkezdődött az eljárás folyamatban van. 

 

 
270/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. I. 1084  Budapest, 

…… szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 62.416.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása egyösszegben megtörtént, az eljárás lezárult. 
 

 
271/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy D. S. 1081  Budapest, 

….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 88.779.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása megkezdődött, az ügyfél az első önrészt befizette és 

bemutatta az irodán. A folyósítás feltétele az önrész befizetés, ezért az eljárás még 

folyamatban van. 
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272/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy K. A. 1084  Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 82.973.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítása megkezdődött, az ügyfél az első önrészt befizette és 

bemutatta az irodán. A folyósítás feltétele az önrész befizetés, ezért az eljárás még 

folyamatban van. 

 

 
273/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy L. F. 1081  Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 105.453.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, a 

folyósítási eljárás folyamatban van. 

 

 
274/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy S. J. 1086  Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 85.654.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, az 

eljárás folyamatban van. 

 
 
275/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy B. E. 1089  Budapest, 

……... szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve  40.000.-Ft, azaz negyvenezer 

forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.   

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.  
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A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás pénztár útján kifizetésre került, az eljárás lezárult.  

 

 
276/2012.(IX.19.) sz. HB határozat  (12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 
A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy B. S. M. 1081 

Budapest, …… szám alatti lakos átmeneti segély iránti kérelmet elutasító I. fokú 04-

8718/2012. számú határozattal szemben benyújtott fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú 

határozat helybenhagyását.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. szeptember 20.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület a javaslatot 2012. november 8. napi ülésén helybenhagyta, az ügyfél 

részére a döntés közlésre került.  

 

 

 

Javaslat a 2012. évi „ Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetésre 
    ZÁRT ÜLÉS 

 
287/2012.(X.03.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai 

kitüntetést 2012. évben az alábbiakban felsorolt személyeknek adományozza: 

  

a) Kasza Györgyné – Őszirózsa Gondozó Szolgálat 

b) Tarnóczi Lászlóné – Őszirózsa Gondozó Szolgálat  

c) Tóth Alexandra – Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. november 15.  

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján: a 

Humánszolgáltatási Bizottság 306/2012. (X.17.) számú határozatában a döntést 

visszavonta. 
 

 

 

Javaslat adósságcsökkentési támogatás és méltányos kérelem elbírálására 
    ZÁRT ÜLÉS 

 
288/2012.(X.03.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy M. T. 1084  Budapest, 

….. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 2012. október 03.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: 

nevezett részletfizetési megállapodását és az első önrészről szóló igazolását csatolta, az 

eljárás folyamatban van. 
 

 
289/2012.(X.03.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy M. Z. 1084  Budapest, 

……. szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 228.193.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 03.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapított támogatás folyósítására még nem kerülhetett sor, mert az ügyfél az első 

önrészt nem fizette és mutatta be az irodán. A folyósítás feltétele az önrész befizetés, 

ezért az eljárás még folyamatban van. 

 

 
290/2012.(X.03.) sz. HB határozat  (11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek                                                

B. Á. 1086 Budapest, ……… szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető 

és visszafizetésre kötelező I. fokú 04-11295/2012. számú határozattal szemben benyújtott 

méltányossági kérelem megtárgyalását, és az I. fokú határozat megváltoztatását méltányossági 

jogkörben, oly módon, hogy a 175.035.-Ft megtérítendő összeg 50 %-át (87.517.-Ft) 

elengedését, és a fennmaradó 50%-át (87.518.-Ft-ot) 20 havi részletben (1 x 4.393.-Ft, 19 x 

4.375.-Ft, összegben) történő megfizetését engedélyezze.    

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 03.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása: a Képviselő-

testület a javaslatot 2012. november 8. napi ülésén helybenhagyta, az ügyfél részére a 

döntés közlésre került.  

 

 

 
Javaslat a civil szervezetek kedvezményes helyiségbérletével kapcsolatos döntések 

meghozatalára 
 
292/2012.(X.03.) sz. HB határozat  (8 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett)  
 

I. A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottságnak az alábbi táblázatban szereplő civil szervezettel kedvezményes 

bérleti szerződés megkötését a helyiség forgalmi értékének 6%-ának összegével egyező 

bérleti díjon: 
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Név 

kérelmezett ingatlan 

címe/hrsz. 

1. Moravcsik Alapítvány 

Kálvária tér 19./ 

35456/0/A/31 

35456/0/A/36 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 3. 

 

II. A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy nem javasolja a Városgazdálkodási és 

Pénzügyi Bizottságnak az alábbi táblázatban szereplő civil szervezetekkel 

kedvezményes bérleti szerződés megkötését: 

 

 
Név 

kérelmezett ingatlan 

címe/hrsz. 

1. Magyarországi Roma Parlament 
Tavaszmező u. 6./ 

35172/A/0 

2. Félúton Sportegyesület 
Horánszky u. 16./ 

36637/A/0 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 3. 

 

III. A Humánszolgáltatási Bizottság a Magyar Gördeszkások Egyesület kérelmének 

tárgyában a döntést elnapolja, egyben felkéri a polgármestert, keresse meg az 

Egyesületet, hogy az 2012. november 10-ig szerezze be a társasház hozzájáruló 

nyilatkozatát tevékenységének folytatásához.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A Kulturális Iroda tájékoztatása: értesítették a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó 

Kft.-ét a döntésről. 

 

A Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. tájékoztatása alapján: a 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság üléséreire az előterjesztések időpontjai a 

következők: 

- Moravcsik Alapítvány, Kálvária tér 19. 

2012.november 07-re 

- Magyarországi Roma Parlament, Tavaszmező u. 6. 

1239/2012 (X.10.) 

- Félúton Sportegyesület, Horánszky u. 16. 

1271/2012.(X.17.)  NEMLEGES HATÁROZAT SZÜLETETT. 

-A Magyar Gördeszkások Egyesületének kérelmének tárgyában a társasház hozzájáruló 

nyilatkozata elkészült. 
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Javaslat szociális étkeztetés szolgáltatásban részesített ellátottak hátralékának 

behajthatatlan követeléssé nyilvánítására 
    ZÁRT ÜLÉS 

 

296/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
  

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a 2011. második félévre vonatkozó szociális étkeztetés szolgáltatásban részesülő 

ellátottak személyi térítési díjfizetési kötelezettség elmulasztásából származó 

díjhátralékáról szóló beszámolót tudomásul veszi, 

2. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a szociális étkeztetés 

szolgáltatás keretében a 2011. második félévben keletkezett 490.780.-Ft személyi 

térítési díj hátralékot az előterjesztés mellékletét képező személyek és összeg szerinti 

bontásban behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa, 

3. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a szociális étkeztetés 

szolgáltatásban részesített Kaba Krisztina 2011. május, június hónapban keletkezett 

25.200.-Ft személyi térítési díj hátralékát behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pont esetén 2012. október 17. 

2,3. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság soron következő  

rendes ülése 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján:  

1. pont: Az Intézményfelügyeleti Iroda részéről további intézkedést nem igényel.  

2,3. pont: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1298/2012. (X.31.) számú 

határozatában foglaltak szerint döntött. 
 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása alapján: a Humánszolgáltatási Bizottság 296/2012. 

(X.17.) számú határozatában foglaltak a 2012. évi zárszámadásban behajthatatlan 

követelésként nyilvántartásba kerülnek. 

 

 

 

Javaslat házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesített ellátottak hátralékának 

behajthatatlan követeléssé nyilvánítására 
    ZÁRT ÜLÉS 

  

297/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a 2011. második félévre vonatkozó házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesülő 

ellátottak személyi térítési díjfizetési kötelezettség elmulasztásából származó 

díjhátralékáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 

2. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a házi segítségnyújtás 

szolgáltatás keretében a 2011. második félévben keletkezett 64.345.- Ft személyi 

térítési díj hátralékot az előterjesztés mellékletét képező személyek és összeg szerinti 

bontásban behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa. 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 1. pont esetén 2012. október 17. 

     2. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság soron következő  

         rendes ülése 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása alapján:  

1. pont: Intézményfelügyeleti Iroda részéről további intézkedést nem igényel.  

2. pont: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1297/2012. (X.31.) számú 

határozatában foglaltak szerint döntött. 

 

A Pénzügyi Ügyosztály tájékoztatása: a Humánszolgáltatási Bizottság 297/2012. (X.17.) 

számú határozatában foglaltak a 2012. évi zárszámadásban behajthatatlan 

követelésként nyilvántartásba kerülnek. 

 

 

 

Javaslat adósságcsökkentési támogatások, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására 

     ZÁRT ÜLÉS 

 

298/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy N. M. 1084  Budapest,   

…..szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000 .-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

döntés iktatásra került, a megállapító határozat aláírásra és postázásra került az ügyfél 

teljesítésére vár az iroda, az eljárás folyamatban van. 

 

 

299/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy R. L. 1089  Budapest, …. 

szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 77.067.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: döntés 

a megállapító határozat aláírásra és postázásra került az ügyfél teljesítésére vár az 

iroda, az eljárás folyamatban van. 

 

 

300/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Z. F. 1082  Budapest, …. 

szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapító határozat aláírásra és postázásra került az ügyfél teljesítésére vár az iroda, 

az eljárás folyamatban van. 

 

 

301/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Z. L. 1089  Budapest, …. 

szám alatti lakos részére adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultságot és ezzel 

egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 287.581.-Ft összegben. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapító határozat aláírásra és postázásra került az ügyfél teljesítésére vár az iroda, 

az eljárás folyamatban van. 

 

 

302/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

 A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Sz. O. M. 1089 

Budapest, …. szám alatti lakos szociális helyzetét figyelembe véve 40.000.-Ft, azaz 

negyvenezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

megállapító határozat aláírásra került, a támogatás pénztár útján történő kifizetése 

megtörtént.  

 

 

303/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy P. V.  

településszintű hajléktalan személy (postacím: ….) szám alatti lakos köztemetés 

megrendeléséről szóló I. fokú 04-181/3/2012. számú határozattal szemben benyújtott 

fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú határozat helybenhagyását.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület 2012. decemberi első ülésére kerül beterjesztésre.  

(A tájékoztatást az Ügyosztály 2012. november 20-án adta.) 
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304/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek F. P. 1083 

Budapest, …. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és 

visszafizetésre kötelező I. fokú 04-1011/5/2012. számú határozattal szemben benyújtott 

méltányossági kérelmet megtárgyalta és az I. fokú határozat megváltoztatását javasolja 

méltányossági jogkörben oly módon, hogy a visszafizetendő összeget, a 126.290.-Ft-ot 

elengedi.      

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület 2012. decemberi első ülésére kerül beterjesztésre.  

(A tájékoztatást az Ügyosztály 2012. november 20-án adta.) 

 

 

305/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek N. Gy. 

1086 Budapest, ….. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és 

visszafizetésre kötelező I. fokú 04-3782/7/2012. számú határozattal szemben benyújtott 

méltányossági kérelmet megtárgyalta és az I. fokú határozat megváltoztatását javasolja 

méltányossági jogkörben oly módon, hogy a visszafizetendő összeget, a 142.500.-Ft-ot 

elengedi.      

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2012. október 17.   

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Családtámogatási Iroda tájékoztatása alapján: a 

Képviselő-testület 2012. decemberi első ülésére kerül beterjesztésre.  

(A tájékoztatást az Ügyosztály 2012. november 20-án adta.) 

 

 

 

Javaslat a 2012. évi „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetésre 
ZÁRT ÜLÉS 

 

306/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett)  

 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy  

 

1. a 287/2012. (X.03.) számú határozatát visszavonja, 

 

2. a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetést 2012. évben az alábbiakban 

felsorolt személyeknek és szakmai közösségnek adományozza: 

 

a) Kasza Györgyné – „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

b) Tarnóczi Lászlóné – „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat 

c) Népkonyha szakmai közössége – Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

 

Felelős: polgármester 
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Határidő: 1. pont esetében: azonnal  

     2. pont esetében: 2012. november 15. 

 

A Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Iroda tájékoztatása: a bizottság 

döntéséről a „Szociális Munka Napja” rendezvény szervezése érdekében a Józsefvárosi 

Galéria és Rendezvényközpont tájékoztatva lett. A jutalmak kifizetésre kerültek. 

 

 

 

 

 

 

Lezárva: 2012. november 30. 


