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Készült Budape st Józsefu árosi onkormán y zat Képv iselő -testül e t 20 13. n ovem b eľ 20 -án
t5.00 órakor a Jőzsefvźrosi onkorm ényzat Polgaľmesteri Hivatal III. emelet 300-as

tar gy a|őjthan megtartott 1 7. ľendes tilésérol

Jelen vannak: Balogh Istviín, dľ. Kocsis MtLté, dr. Dénes Maľgit, Dudás Istvánné, dľ.
Ferencz orsolya, Egry Attila, Guzs Gyula, Jakabfu Tamás, Kaiser Jőzsef,
Komássy Akos, Píntér Attila, dr. Révész llĺ{áÍta, Santha Péteľné, Soós
Gyĺiľgy, SziIágyí Demeter, Szili Ba|azs, Vĺirti s Tamás, Zentai o szkźn

vďamint a meghívottak:
dľ. Sáľa Botond _ alpolgáľmester, Rimán Edina . jegĺző, dľ. Mészár Erika - a|jegrző,
dľ. Kovács Gabľiella - a|jegző
dľ. Pesti Ivett _ Polgáľmesteri Kabinet vezetoje, dr. Sánta 7'sőfia _ Jegyzói Kabinet
vezetője, M:átrahLázi Judit _ SzemélyĹigyi Iľoda vezďoje, Fábián Márta - Belső Ellátási
Iroda vezetője, Szedlĺczkyné Pekáľi Kaľolina - Szewezési és Képviselői Iľoda vezetője,
I(ósa Edit _ Ügyviteli Iroda vezttóje, Majeľné Bokoľ Emese _ Belső Ellenőrzési Iroda
vezetője, dľ. Bojsza Krisztina _ Humĺĺnszolgáltatasi lJgyosztá|y vezetoje, Hegedűsné l{is
Annamáľia Családtrámogatási Iľoda irodavezető-helyettese, Kincses Ibolva
Humánkapcsolati Iroda vezetője,Bedő Kláľa _ Építésiigyi Iroda vezltőie, dľ. Kóľodi"nva -
Hatósági LJgyosnáty vezető-he|yettese,Igazgatási Iroda vezetóje, Páľis Gyuláné _ Pénzügyi
Ügyosztály vezetője, Méreg Éva _ Adóügyi hoda vezetóje, dr. Hencz Adrienn
Gazdálkodási Iroda vezetóje, Szabĺi Endľe _ Létesítményiizemeltetési Iroda vezetője _
Feľnezelyi Gergely Sándoľ DLA _ Vaľosfejlesztési és Filépítészi LJgyosztáIy vezetője,
Iványi Gyiingyvéľ - Főépítészi Iroda vezetoje, dr. Fejes Tamás - a Jźrási Hivatal vezető-
helyettese, Seryevi Zo|tán_ VIil. kerÍileti Rendőrkapitányság vezetője, Sáfrány József - JIK
igazgatőja, Váradĺ Gizella _ Józsefuarosi Csaĺádsegíto és Gyeľmekjóléti Központ vezetője,
Kovács ottó - Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatőja, Ács Péter - Józsefuarosi Kcĺĺerület-
feIügyelet és Váľostizemeltetési Szo|gáIat vezetoje, Kovács Barbaľa - Józsefuarosi
Kĺlzösségi Házak Kft. képviseletében, BÍáI Csaba . Jőzsefurírosi Paľkolás-ĺizeme1tetési
Szolgálat vezetője, Keľtészné Bródy Sarolta - Józsefuaľosi Gyermekek Üdtiltetéséért Kht.
vezető-he|yeffese,
Baľna Eľika, dr. Sasváľi Andľea, Kováts Viľág_ rÉr Pont Alapítvány képviseletében

Dľ. Kocsis l[.{lálté

Köszĺlnti aHivatal' munkataľsait, aziĺtézmény- és cégvezetőket, valamennyi kedves vendéget
és a Képviselő -testtile t tags ait.
A Képviselő-testĹilet 2013. évi 17. rendes iilését, me|y az sZMsZ I2., I4-I5. és 17.$-aiban
foglaltak a|apján keľült ĺisszehívásra, megnyitja. Megkéri Képviselőtaľsait, kapcsolják be a
szavazőgépeiket. Megállapítja, hogy jelen van 17 képviselő, így a minősített szót<ibbséghez
10, az egyszerő szótöbbséghez 9 egybehangző szavazat sztikséges. Tájékoztatja
Képviselőtáĺsait, hogy a következő rendes ülés várható időpontja 20t3. december 4. szetda,
15,00 óra.

***



Az a|ábbi előteľjesztéseket az előterjesztő visszavonta (meghívó szerinti számozással):

2l1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos dtintések megbozata|ára
3/1. Javaslat a Budapest Józsefváľos Onkormányzat tulajdonában álló lakások
bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékérő| szĺóló 16/2010.([I.o8.)
számű iinkoľmányzati rendelet módosítására
5/4. Javasl at alapítv álny támo ga tásíra

Az SZMSZ 25.$ (1) bekezdés értelmében tttjékoúatja a Képviselő-testületęt, hogy négy
sĹirgősségi indíwany érkezett, amelyet az a|źbbi számon javasol napirendre venni:

2ĺ1.

ftz.

3tĹ.

6t2.

Támogatálsi szerződés megkötés e az Aurőra utcaĺ rendelőintézet felújításáľa
(KMOP-4 .3.2 I A-13 -20 1 i-00 0 1 )
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
E1őterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4lźúé - polgármester

Támogatásĺ szerzőďés megkiitése az ,,Eneľgĺaracionalizálás
J őzsefv ár osban'' című KEOP-S. 5. 0/A/1 f -2013 -0122 azonosító számú p ľoj ekt
megvalĺósítására
1ĺresbeli előteľjesztés, póTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgiírmesteľ

Javaslat a JóHír józsefváľosi Média és Galéľia Ktizpont Közhasznrĺ
Nonp ľoÍit Kft.vel kap cs olatos tulaido'n osi d iintés ek meghozata|ár a
(írásbeli e|őterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Kovács Barbaľa _ JóHír iigyvezetője

Javaslat szándéknyilatkozat a|áírására a ,,Jobb velĺink a vi|ág,, pľogram
keretében
(írásbeli előterjesĺés, póľxÉzBESÍTÉS)
E1őteľjesztő: Dr. Kocsis }i4:źLté - polgármester

Dr. Kocsis Máté
Szav azást a bocsátj a a sĺ.irgősséget.

A Képviselő-testiilet úgy d<ĺnt, hogy indokoltnak lźńja a stirgősség okát a siiľgősségi

indítvanykéntbeterjesztett.a\thbie|őteqesńéseknél:

7 t| Támogatálsi szerződés megktitése az Aurĺíľa utcai rendelőintézet fe|űjítására
(KMOP-4 .3.2 t 

^-13-20 
I 3-000 1)



Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ

) n Támogatási szerződés megkiĺtése ̂ z ,,Eneľgiaracionalizá lás
Jĺózsefváľosban'' címíi KEOP-5.5.0/Á/12-2013.0122 azonosítő száműpľojekt

(írásbeli előteľj esztés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polglĺľmester

ąt| Javaslat a JĺĎHíľ józsefváľosi Média és Galéria Kiizpont Ktizhasznú
: 
^. Nonpľofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi dtintések meghozata|ára

Előterjesztő: Kovács Barbaľa _ JóHír tigyvezetője

6ĺ2. Javaslat szándéknyi|atkozat aláírására a ,,Jobb velůink a vĺlág'' program
keretében

Előterjesaő: Dr. Kocsis MáLté - polgáľmester

Dľ. Kocsis M.áúé
Megállapítj a,hogy |7 igen,O nem, 0 taÍtóZkodással a Testtilet elfogadta a stirgősséget.

ĺZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZATlľro Z AT ALHIZ EGYSZERÚ sZóToBB s Éc szÜrSÉGE S
ľĺ,łľÁRozaľ:
40812013. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy indokoltnak |átja a siirgősség okát a siiľgősségi
indítvlínyként beterjesztett a|ábbi előteľjesztéseknél:

.,/| Támogatńsi szerződés megkiĺtése az Auróľa utcai rendelőĺntézetfelrűjítátsáraŁl L. 
(KMoP-4.3.2ĺA.13.2013-0001)

Előterjesztő: Dľ. Kocsis }1:tlté - polgármester

)D Támogatási szerződés megktitése az ,,Eneľgĺaľacĺonalizálás
Józsefuárosban'' címíÍ I(EOP-5.5.0/Á/I2-2013-0L22 azonosítól száműpľojekt

(írásbeli e|őteqesnés, P orI<ÉZB ES ÍTÉ S)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester



żt| Javaslat a JĺóHír jrízsefvárosi Média és Galéria Ktizpont Kiizhasznú
J, L. 

Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi diintések meghozata|ára

Előteľj esztő : Kovács Barbaru- JóHíľ ĺigyvezetőj e

Í r. Javaslat szándéknyilatkozat a|áírására a ,,Jobb veliink a világ'' pr.ogr.alrlol'L. 
keľetében

Előterjesző: Dr. Kocsis llĺ4.áté - polgármester

Dľ. Kocsis M:áté
Szavazástabocsátja a napirendet a következők szerint.

Napiľend:

1'. Zárt Íilés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

. Javaslat fellebbezések elbírálásáral. 
(írásbeli előterjesztés) Z^RT Ül,És
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgáľmester

2. Városľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcsolatos előterjesztések

, Támogatási szelződés megkiitése az Aurőra utcai ľendelőintézet felrĺjítására

; (KMoP-4.3.2tł-13-2oli-oool). 
(irtlsbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

, Támogatási szerződés megkiitése nz ,,Eneľgiaracionalizálás2. 
Józsefvárosban'' című KEOP.5.5.0/A/12-2013.0I22 azonosító számú pľojekt

1ĺrašueli e|őtĄ esztés, p órKÉZB ES ÍTÉS )
E1őterjesĺő: Dr. Kocsis }ĺ4áté - polgármester



3, GazdáIkod ást, G azdasági Tá rsaságo kat érintő e|őte ľj esztések

, Javaslat a JóHíľ Józsefváľosi Média és Galória Központ Kłizhasznú
:. Nonprofit Kft.vel kapcsolatos tulajdorosĺ döntések meghozata|ára

Előteľj esztő : Kovács Barbara - JóHír :d;gyv ezetője

4. Y agy on kezel éss el, vá ľos ĺi zeme|tetés s el ka p cs olatos e| ő te rj esztés e k

1. Javaslat szobrot emléktáblák elhelyezésére, illetve támogatásáľa, valamint
kiĺzterület elnevezésére
(írasbeli előterjesztés)
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpol gáľmester

) Javaslat a36283 hrsz.li kiizteľĺilet elnevezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis }i4áté - polgáľmester

5. IIum á nszolgáItatássa l kapcsolatos előterj esztések

, J^vaslat alpolgáľmesteľi keret terhére tiirténő támogatás elbíľálásáľa
(írásbeli előterjesĺés)
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgáľmester

) Javaslat a Kábítĺószeľügyi Egĺeztető Fóľum szenĺezetének felülvĺzsgá|atáraa. 
(írásbeli előterjesztés)
F,lőterjesztő: Dr. Kocsis }i {áté - polgrĺľmesteľ

? Javaslatktiltségvetésiszeľvekkelkapcsolatosdtintésekmeghozata|ára
(írásbeli előterjesĺés)
Előterjesztő:Dr. Kocsis }ĺ/:áté - polgiĺľmesteľ

4 Javaslat tag delegá|ására a Szakkay Jĺízsef Szakktizépĺskola intézményiTr 
tanácsába
(írásbeli előterj esztés)
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármesteľ

t JavaslatlakásokfelújításáraaLFlLF,K.Pľogľamkeľetében
(írásbeli előteľj esztés)
E|őterjesztő: Dr. Kocsis J|ĺ/;áté - polgármester

Zentai oszkar - képviselő



6. Egyéb előterjesztések

, Javaslat łinko rmálnyzati juta|mazálsi elvek elfogadásáľaI. (írásbelielőteľjesztéś,porĺ<ÉzBEsÍTÉS)
B\otarjesńó: Dr. Kocsis Máté - polgármester

., Javaslat szándéknyilatkozat a|áírásá.ľa a ,,Jobb velĺĺnk a vilLág,, progľam
keretében

E|őterjesztő: Dr. Kocsis l|ĺ{:tlté - polgármester

Tájékoztatók

Tájékoztatĺí a határidőben el nem készült előterjesztések jegyzékéről
(íľásb el i tźlj ékoztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

1.

Tájékoztatő a Palotanegyed tuľisztikai
csökkentése tárgyában meghozott
végrehajtásáróI
(írasb eli táj éko ztatćl)
Előterjesztő: Egľy Attila - alpolgármesteľ

Szilágyi Demeter - képviselő

időszak alatti zajártal;mának
képviselő-testÍileti határozat

Dr. Kocsis Máté
Megállapítj a, hogy a Képviselő-testtilet 17 igeĺ, 0 nem szavazattal, tartőzkodás nélkiil
elfogadta a napirendet.

SZAVAZ^SNÁL JELEN vAN 17 KÉPVISELo
A IIATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z EGY S ZERU S Zó To B B s Éc s zÜrs ÉGE S
HATÁRoZAT:
409t2013.(Xr.20.) 17IGEN 0NEM 0TARToZKonÁssa.ĺ,

A Képviselő-testiilet az a\ábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

t. Zárt iilés keretében tárgya|andó előteľjesztések



.. Javaslat fc|lcbbezések elbÍrálásáraI. 
(íľásbeli előteľjesztés) Z^RT ÜLÉs
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgáľmester

2,Yárosľehabilitációval és egyéb pľojektekkel kapcso|atos előteľjesztések

l Támogatási szeľződés megkiitése az Aurőra utcaÍ ľende|őíntézet felrĺjításáľa
; (KMoP-4.3.2tA-ts-2013-ooor)

(írasbeli előteľj eszté s, P oTI<pZB ES ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis }ĺ4áté - polgármester

, Támogatási szerződés megkiitése az ,,Eneľgiaracĺonalĺzálás
Jĺízsefuáľosban'' címíĺ KEoP-5.5.0/A/12-2013.012f azonositő számű pľojekt

(írásbeli el őterj eszté s, P orKEzBE S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

3. Gazd,álkodást' Gazdasági Tá rsaságo kat éľintő el(5terjesztések

, Javaslat a JóHír Józsefvárosi Média és Galéľĺa Központ Kiizhasznrĺ
Nonp ľofit l(ft-vel kap cs olato s tulaj donosi diĺntések m eghoza talrár a

Előterjesztő: Kovács Barbaľa - JóHír igyvezetoje

4. Y agy on kezeléssel, vá ľos ĺi zemeltetéss el ka p cs olatos elő teľj esztések

1. Javaslat szobľok, emléktáblák elhelyezésére, illetve támogatásárao valamint
kiizteľiilet elnevezésére
(írasbeli előteľj esztés)
Előterj esztő : Sántha Péterné - aIpolgáľmester

., Javaslat a 36283 hrsz-ú kiizteľiilet elnevezéséľe
(írásbeli előterj esztés)
E|oterjesztő: Dr. Kocsis lľdáté - polgáľmester

5. Humánszolgáltatással kapcsolatos előteľjesztések

l Juvaslat alpolgármesterĺ keret terhéľe tiirténő támogatás elbíráiására
(írásbeli előterj esztés)
EIőteqesztő: Sántha Péterné - alpolgármester



, Javaslat aKábítőszeriigyi Egyeztető Fórum szervezetének felülvizsgá|atáła
(írásbeli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

., Javaslatktiltségvetésiszerwekkelkapcsolatosdiintésekmeghozata|áraJ. 
(íľásbeli előteťe;áés)
Előterjesztő: Dľ. Koĺ;sis Máté - polgatrrresteľ

4. Javaslat tag delegálására a Szakkay Jĺózsef Szakktizépiskola intézményi
tanácsába
(írásbeli előteľj esĺés)
Előteľj esztő : S ántha Péterné - alpol gármester

Ą Javaslat lakások felújításáľa a LÉLEx-Pľogľam keretében
(íľásbeli előterj esĺés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Zentai oszkaľ - képviselő

6. Egyéb előterjesztések

, Juvaslatiinkormányzatijutz|mazásielvekelfogadásáľal. 
(írásbeli e\őteqesztés' PóTKÉZBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|l4:áté - polgáľmester

, Javaslat szándéknyilatkozat a|áírására a,,Jobb veliink a vi|ág,, pľogram
keľetében

Előterjesző: Dľ. Kocsis }dáté - polgáľmesteľ

Tájékoztatók

1 Tájékoztatő ahatáridőben el nem késziĺlt előteľjesztések jegyzékérő|
(írasbel i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Riman Edina _ jegyző

, Táiékoztatő a Palotanegyed turisztikaĺ időszak a|atti zajártal.mźnakŁ. 
csökkentés e tárgyőtban meghozott képviselő-testületÍ határozat
végrehajtálsáľól
(írásbeli táj éko ztatő)
Előteľjesztő: Egry Attila _ alpolgáľmester

SzíIágyi Demeter - képviselő



|'. Zárt ülés keľetében tárgya|andó előteľjesztések

Napirend 1/1. pontja
Javaslat fellebbezések elbíľálásáľa
(írásbeIi előteľjesztés) zÁnľ Ül,ns
Előterjesaő: Sántha Péteľné - alpolgármester

A napirend zdrt iłlés keretében tijrtént az Mön. 46. s @ bekezdésének a.) pontja
értelmében. A napirend túľgyaldsa sordn elhangzottakat és a meghozott 4Í0ĺ20l'3. (xI.20.)

szúmú hatdrozatot a zórt íilésről késziilt jegyzőkönyv tartalmazza.

2. Váľosľehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

Napiľend 2ĺ|. pontja

. 
(KMOP-4.3.2{A-13-2013-0001)
(írásbeli előterj esĺé s, p oľl<ÉzBE S ÍTÉ S )
Előterjesztő: Dr. Kocsis I|l4:áté - polgármesteľ

Dľ. Kocsis lNĺ.áúé

Írásbeli előterjesztés, bizottság nem tárgyalta. onök előtt is ismeľt, mintegy 97O miLIíő foľint
támogatásban részesül az onkormányzat az Autőra utcai Szakrendelő fe|iljítástra. Ez egy
örömteli hír, és bízĺak abban, hogy a munkálatok elkésziiltével a helyi egészségĹigyi
szo|gźl|tatźłs, szakellátás színvonala is emelkedik. Napirend vitáját megnyitja, és megadja a
szót dr. Révész Iľĺ4:áĺta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Mindenki szźtrnźtra öröm, hogy ezt a szerzodést alá lehet írni. Az előteľjesztés siirgőssége
indokolt. A stirgősség azon részę kevésbé ciröm, hogy erről november IZ-én értesítették csak
az onkormźnyzatot, és ezért kelt ilyen hirtelen siirgősséggel előteľjesztéseket készíteni.
Ugyan ez amegtregyzése vonatkozik a következő napiľendre is, ahol november 15-én kaptfü
az értesítést. A Sberbank Magyaľorsztryí Zrt-né\ kell elkül<jnített a|szźĺrlźĺ megnyitni.
Megkérdezi, ez e|óirźls' vagy valami más oka van, hogy nem a szźĺrlIavezető banknál nyitnak
a|számlźt?

Dľ. Kocsis NĺáLté
Megadja a szőt Egry Attila alpolgáľmesteľ részéľe.

Egry Attila
A Józsefuaľosi onkormźnyzat szźlmlavezető bankja a Volksbank átnevezéste keriilt, meľt
tulajdonváltás történt. orosz tulajdonú bank vásarolta meg, és ez Lett az tĄ nęve a
Volksbanknak.



Dľ. Kocsis lĺálté
Megállapítja, hogy az előtefiesztés tźlrgyźlban tovźlbbi kérdés' hozzászőIás nem étkezett. A
napirend vitáját|eztrja, és a kĺjvetkęzóhatátozati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a./ elfogađja a Kormány 1776/2013. (X.25.) szám.űhatáĺozatábaĺ jővźthagyott, a KMOP-
4.3.2lA-I3-2013-0001 pľojektazonosító, ,,Józsefuarosi Egészségtigyi Szo|gáIat
komplex fejlesztése'' című projektben meghatározott feladatokat, támogatás összegét.

b./ a projekt teljes megvalósítási összege 970 000 000 Ft, ebből az' <isszes támogatási
ĺjsszes 970 000 000 Ft.

2. elfogadja az eIőterjesztés mellékletét képezó KMOP-4.3.2lł-13-2013-0001 azonosító
szźlmu, ,,Józsefuaľosi Egészségtigyi Szolgźůat komplex fejlesztése', című projekt
megvalósítására kĺitendő Támogatásí Szerződés tervezetet és mellékleteit, fe|hata|mazza
a polgármestert a határiđő módosításhoz sziikséges kéľelem és a Támogatási Szeľződés
megkĺitéséhez sziikséges teljes đokumentáció aláírására és benyújtására az ESZA
Taľsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.
Egyben fe|hata|mazza a poIgármestert a Támogatásí Szeruodés és annak esetleges
módosításainak aláírásáľa, amennyiben az nem érint <jnkormźnyzati foľľásbevonást'
hatándő móđosítást vagy az elfogadott program elemeinęk taľtalmi módosítását.

Felelős:
Határido:

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Hatáľidő:

Felelős:
Hataľidő:

polgármesteľ
2013. november 20.

polgáľmesteľ
2013. novembeľ 20, az esetleges módosításokat követőenazonnal

polgiĺľmester
2013. november 22.

po1gármester
abeszetzési eljaľás indításanak kezđete 2013. november 20.

3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a Sberbank Magyaroľszágí Ztt-nél kérje elktilonített a|számla
megnyitását a páIyázat elszámolásźůloz és felkéri a polgármesteľt, hogy az alszám|a
megnyitásához szĹikséges dokumentumokat ftja aIá

4. felkéri a polgármestert a pľojekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszeruési tanácsadás e||átásaru vonatkozó kĺizbeszerzési ér.tékhatárt el nem éľő
beszerzési eljĺáľás |efo|yatźsźra bruttó 10 001 250 Ft <isszegben, melynek fedezete a
projekt.

Dr. KocsÍs M:áLté
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen, 0 nem szavazattal' taľtózkodás nélkill
elfo gadta a határ ozatot'

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 17 xÉpvlspro
A HATÁR oZ ATIfoZ AT ALHI Z MrN o S ÍTETT SZlTtB B s ÉG SZÜKS ÉGES
FIATAROZAT:
41u2013.(Xr.20.) 17IGEN 0NEM 0TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a./ e|fogadja a Kormány 177612013. (X.25.) számú hatáĺozatźtban jőváhagyotĺ, a
KMOP-4.3 .2lA-l3-2013-0001 projektazonosító, ,,Józsefuĺírosi Egészségügyi Szolgálat
komplex fejlesztése'' címiĺ projektben meghatározott feladatokat,tźtmogatís összegét.

b./ a projekt teljes megvalósítasi összege
összeg 970 000 000 Ft.

Fe1elős: polgiírmester
Hataridő: 2013. novembeľ 20.

970 000 000 Ft, ebből az összes támogatasi

z. elfogadja az e|őteqesztés mellékletét képezó KMOP-4'3,2/A-|3-2013-000l azonosító
szźtmu, ,,Józsefuarosi Egészségügyi Szo|gá|at komplex fejlesztése'' címiĺ projekt
megvalósításĺĺra kötendő Támogatási Szerződés tervezetet és mellékleteit, felhata|mazza
a polgármestert a hatźridő módosítashoz sziikséges kéľelem és a Tĺĺmogatási Szeľződés
megkötéséhez szfüséges teljes dokumentáció alźĺirásáľa és benyűjtásźra az ESZA
Tarsadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felé.
Egyben fę||1a1ą,|1az.z'a a polgźrmestert a Támogatási Szerzodés és annak esetleges
módosításainak a|źlírásĺíra, amennyiben az nem éľint ĺinkormányzati foľľásbevonĺĺst,
hatáľidő módosítást vagy az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítasát.

Felelős:
Hatźnđő:

polgĺírmester
2013. november 20., az esetleges módosításokat követőenazoma|

po1gármester
2013. november 22.

polgármester
a beszerzési elj aľás indításanak kezdete 2013 . november 20.

3. felkéri a polgĺírmesteľt, hogy a Sberbank MagyarorszÁgi Zrt-nél kéľje elkiiltinített alszźlmla
megnyitasát a pźiyźuat elszĺímolásźłloz és felkéri a polgrármesteľt, hogy az a|szám|a
megnyitasához szfüséges dokumenfum okat íqa alá

Felelős:
Hataridő'

Felelős:
Hatáĺiđő:

4. felkéri a polgármesteľt a projekt lebonyolítasa során igénybe veendő hivatďos
kozbeszerzési tanácsadás e||átásaľa vonatkoző kozbeszerzési értéIdlaárt el nem érő
beszerzési e|jańs lefolytatasara bruttó 10 001 250 Ft összegben, melynek feđezete a
projekt.
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Napirend 2/2. pontja
\ Támogatásĺ szerződés megkiitése az,,,Energiaľacionalizálás Józsefuárosban''7 

című KEOP-5.5.0/A/12-2|JI3-0I2Ł azonosítő számri projekt megvalĺósításáľa
(írásbeli előterj esztés, PóTKÉZBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Dľ. Kocsis Máté
Szóbeli hozzáfiizniva|őjanincs az e|őteqesńéshez, a napirend vít ját megnyitja. Megadja a

szőt Komźts sy Áko s képviselőnek.

Komássy Ákos
Kĺiszöni a szőt. Tisĺelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselo-testÍilet! Nem szeretné hosszan

ismételni, amit Képviselőtaľsa az imént elmondott' Nagyon örĹilnek annak, hogy fontos

fejlesztési ügyekben dĺjntenek. Kéri, még egy kicsit tcirekedjenek atľa, hogy a jĺivőben hogyha
y7-énvagy 15-én megsziiletik egy támogatásról a döntés, akkoľ a 18-ai bizottsági iilés, és a

20-ai képviselő-testületi döntés előtt hadd targyalják már. Jobb esélyĹink lett volna a

mega|apozott dontést hozni, még akkor is ha nincsenek alapvető kétségei az ugy várható

pozitív következményeit illetően. Köszöni a szőt, természetesen támogatj źů< eń. a fejlesztést.

Dľ. Kocsĺs lĺáúé
Megállapítj a, hogy az, e|óterjesztés taľgyában további kérdés, hozzászőIás nem éľkezett. A
napirend v itźtj át lezźĄ a, é s a kö vetk ező hatfu ozati j avas latot b o c sátj a szav azźĺsr a.

A Képviselő-testÍilet úgy dont, hogy

1. a./ e|fogađja a Ktirnyezet és Energia opeľatív Program lrányítő Hatóságanak vezetője

á|tz| jővahagyott, a KEOP-S.5.0lNI2-20t3-0122 projektazonosító, ,,Energiaľacionalizá|ás
Józsefuarosban'' címrĺ pľojektben meghattrozott feladatokat, támogatás összegét.

b.ĺ a projekt teljes megvalósítasi összege l15 890551 Ft, ebből az összes támogatási

összeg 98 506 968 Ft, önkoľmanyzati sajéú forrás 17 383 583 Ft.

Felelős:
Hatźniđo:

polgármester
2013. novembeľ 20.

2. elfogadja az e|oterjesztés mellékletét képező KEoP-5.5.0lA-12-20|3-0122 azonosító

számu, ,,Energiaracíona|izá|ás Józsefuiíľosban'' címú projekt megvalósításaľa kötendő

TámogatasiSzerzőđéstewezetet és mellékleteit, felhatalmazza a polgáľmestert a hatźrídő

módosításhoz sziikséges kérelem és a Tĺímogatási Szerződés megkötéséhez szĹikséges

te|jes dokumentáció aLáĺtásfua és benyújtásźia a Nemzeti Kĺimyezetvédelmi és Energia

Kĺizpont Nonprofit Kft . felé.

Egyben fe|hata|mazza a po\gármesteľt a Tźlmogattsi Szerződés és annak esetleges

módosításainak a|áírására, amennylben az nem éľint önkormányzati forrásbevonást,

hatfuidó módosítast vagy az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.

Felelős: polgáľmesteľ

L2



Határidő: 2013. november 20, az esetleges módosításokat követően azonnal
3. felkéľi a polgármesteľt, hogy a Sbeľbank Magyaľoľszági Zrt-ĺél kérje elktilönített

a|sztlm|a megnyitását a páLyázat elszámolásához és felkéri a polgáľmesteľt, hogy az
a|szám|a me gny itás ához s ziiks é ge s do kumentum o k at itj a a|á.

4. felkéri a polgrĺľmesteľt a projekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszerzési tanácsadás ellátásara vonatkoző kozbeszerzési érté|úatátt el nem éľő
beszerzési eljaľás lefolytatásaľa bruttó 1 016 000 Ft összegben, melynek fedezete
pá|yźnati támogatás.

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Hatariđő:

Felelős:
Határidó:

polgármester
2013. november 22.

polgármester
a beszerzési elj aĺás indítasanak kezđete 2013. novembeľ 20.

polgáľmester
2013. november 20.

polgĺĺrmester
2013. november 20., az esetleges módosításokat kcjvetőenazonna|

Dľ. Kocsĺs lľ'ĺáté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 17 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkodás nélkül
elfo gađta a hatźr o zatot.

9ZAYAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
A HATÁR oZ ATHIZ AT ALlľrI Z ľĺnĺo s ÍľBTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
4tft2013.(xr.20.) 17IGEN 0NEM 0TARTŐZKoDÁSSAL

A Képviselő-testüIet úgy dcint, hogy

1. a.l e|fogadja a Köľnyezet és Energia opeľatív Pľogram lrányítő Hatóságának vezetője
áItal jővahagyott, a KEoP-S.5.0lNI2-2013-0122 projelctazonosító' ,,Energiaraciona|izźiás
J őzsefváĺosban'' című projektben meghatźnozott feladatokat, tamogatas ĺisszegét.

b./ a ptojekt teljes megvaIósítási összege 115 890551 Ft, ębből az összes trímogatási
összeg 98 506 968 Ft, önkormanyzati saját forľás 17 383 583 Ft.

f. elfogadja az e|óteqesztés mellék]etét képezó KEoP-5.5.0lA-l2-20|3-0|22 azonosító
szźtmu, ,,Energiaraciona|izá|ás Józsefuaľosban'' címú pľojekt megvalósítasaľa k<jtendő
TámogatásiSzerzőđés teľvezetet és mellékleteit, felhata|mazza a polgármestert a hatáľrdő
módosítashoz szfüséges kérelem és a Támogatasi Szerzóđés megkdtéséhez szĹikséges
teljes dokumentáció a|áírásźtra és benyújt.ísáta a Nemzeti Környezetvédelmi és Eneľgia
Kclzpont NonproÍit Kft' felé.

Egyben fe|hata|mazza a po|giírmestert a Tźlmogatási Szeruodés és annak esetleges
módosításainak a|áírására, amerulyiben az nern érint <inkotmźnyzati forrásbevonást,
hatlíridő módosítast vagy az elfogadott program elemeinek taľtalmi módosítását.
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3. felkéri a polgármestert, hogy a Sbeľbank Magyaľoľszági Zrt-nél kérje elkülönített
a|szám|a megnyitását a páIytnat elszámolásához és felkéri a polgármesteľt, hogy az

a|szźrn|a me gnyitás ah o z szük s é ges dokum entum o kat irj a aLá.

Felelős:
Hattrido:

polgármester
2013. november22.

4. felkéri a polgáľmestert a pľojekt lebonyolítása során igénybe veendő hivatalos
kozbeszęrzési tanácsadás e|Iátźsára vonatkoző kozbeszerzési értéIúlatźxt el nem éľő

beszerzési eljarás lefolyatásaľa bruttó 1 016 000 Ft összegben, melynek fedezete
pá|yźnati támogatás.

Felelős:
Hataridő:

polgármester
a beszęrzési elj aľás indításának kezdete 20 13 . novembeľ 20.

3 . G azdál ko d á s t, Gazdasálgi Tá rsas ágokat éľi ntő elő te rj esztés ek

Napirend 3/1. pontja

Nonpľofit Kft-vel kap cs o latos tulaj dolos i d tintés ek meghozata|ár a
(íľásbeli előterjesaés, POTKEZBESITES)
Előterj esztő : Kovács Barbara _ JóHír tigyvezetőj e

I)r. Kocsis M:áté
Íľásbeti e|őteqesztés, amelyet bizottságnem taĺgyalt. Napirend vitáját megnyitja, és megađja

aszőt Komássy Akos képviselőnek.

Komássy Ákos
Ielzi,hogy ennek a napirendnek a siĺrgősségét azért szavazták meg, mert csomagban, vita
nétkĺit döntenek a sÍirgősségekľől. Amúgy ennek az e|őterjesztésnek semmilyen mega|apozoti

indokát nem látjfü. Lényegében a JóHír Kĺjzhaszrú Nonprofit Kft. létrehozásźnak első sziímri

okanak feladáslíľóI, illetve mérlegeléséről szól a javaslat. Éĺti, hogy nem sikeľült jó iizleti
konstrukciót összehozni, akkor ennek megfelelően nem sikerÍ.ilt elég alaposan előkészített

döntést sem hozniuk, amikor nyáron a:ľól döntĺjttek, hogy elkezdik a Józsefuáľosi TV
Iétrehozásával kapcsolatos projektet. Ennek része volt a JóHír Kft. létrehozźsa. IanuźrtőI

megbeszéléseket fog taľtani a JőHír Kft. más keriileti ĺinkormányzatok&a|, hogy több kerĹilet

fogjon tissze, do|gozzoĺ egyĹitt. A^|źLtjźk ebbőI az előterjesztésbőI, hogy fél éweI ezelőtt

sńletett egy nem egész alaposan előkészített dĺjntés. oľtilnek, hogy egyéb feladatait a JóHír
Kft. ellátjá. A Józsefuaľosi TV és ľádió megvalósulása egyre kevésbé váĺhatő. Éľdemi

nagyságrenđű átcsopoľtosítás t<jľtént a IőHir Kft-hęz a korábbiakhoz képest, aĺĺikot ez a
döntés megszületett. Megkérdezi, mi |esz, ha még sem vezet eredményre a többi keľĹilettel

kezdeményezett táĺgyďássorozat, ffieg lehet-e valósítani több kerület osszefogźsźxa| a Bl-t,
illetve a rádiőt, vagy sem? A javaslat tényleges tartalmát nem nagyon látjak. Kéri, hogy a

hatáĺozati javaslatsorf .pontjźtrőIszavazzarlakkiilĺln.

Dr. Kocsis ľĺ.áté
Dr.Mészáĺ Erika a|jegyzőnek ađja meg a szót.
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Dr. Mészár Eľika
A sürgősség indokát előbb Képviselő Úr el is mondta, hiszen olyan célokľa szeľetné foľdítani
a Ínegmaradt pénzt a JóHír Kft., ami a karácsonyi ünnepekhez kcjtődik, és a beszerzési e|járást
le kell folytatni. A díszkivilágítást decembeľ l-jével kell üzembe helyezni, ezért ęz1 a
clrcembeľ 4-ei ulésre miír nem lett volna célszeľű előterjeszteni. Ez a siiľgősség indoka'

Dľ. Kocsis Il/Iáté
onök előtt is ismeľt, hogy szeptembeľ elején a JóHír Kft' iigyvezető igazgatőját azértmentette
fel, mert a Képviselő-testiilet által meghatźxozott cé|t, az aľra rendelkezésre álló idő, és az aľĺa
rendelkezésre álló feltételek biztosítasa, és eléľhetősége mellett nem teljesítette. Eľeđeti
szándékaik szerint az idei évben maľ nem valósul meg a televizio. A jĺivő év tekintetében is
azért foga|mańak ilyen általĺínosan, mert megismerve a méđiapíaci szereplők helyi te|evízió
Iétehozźséra képes szeľeplőinek a magatartźsźú, ezért jőva| óvatosabb és megfontoltabb
elókészítésľe van szfüség. Ez|átszik az elmúlt felév tapaszta|atai a|apján. Ahhoz, hogy azt a
hibát ne követhesse el egyetlen egy cégvezető sem ebben a témakörben, amit korábban
elkĺjvettek, ałlhoz egy ilyen óvatos javaslatot fogalmaztak meg. A TV ügye nem ég az
onkoľmanyzat ,,kijrmére,,. Jő lett volna létrehozni az idén, de nem pľobléma, ha ez az idén
nem valósul meg. Egy tanulsźtga van a dolognak. Megismerve a helyi média szereplők hozzźt
á|Iäsát, kizałő|ag a profit és a pénz motivál mindenkit, ami nyilvan az ő oldalukľő| érthető, a
mi oldalunkĺól viszont kevésbé elfogadható, amikor irreális źnajtn|atokat tudnak adni
egyesek. Kéri az elfogađását a javaslatnak, meľt pont azttaĺta|mazzą hogy jóval óvatosabban
és nagyobb előkészítéssel kell egy ilyen ügynek hozztů<ezďeni. A következő esetben máľ nem
juthat odáig MuEy, hogy fel kell menteni azugyvezető igazgatőt.
A rendelkezésre á||őpénztakoze|gő kaľácsonyi iinnepekľe javasolják elkĺjlteni.
Pintér Attila képviselőnek adja meg a szőt.

Pintéľ Attila
Az e|őterjesztés egy részét úgy éľtelmezte, hogy megpróbálnak kialakítani egy regionális
Budapest TV-t. Megkérdezi, az cisszes budapesti keriilet összefogásában gondolkodnak, vagy
amelyik kerÍilet csatlakozik, azokkal mfü<jdnek egyĺitt? Az időskoruak részéte a
rendezvényekľe juttatott belépők kiadása milyen elv szerint történik? A belépők száma nem
sok, ahhoz képest, hogy hany idős józsefuárosi lakos van. Megkérdezi, kik kaphatj źi< ezeket
az ajźndékbelépőket?

Dr. Kocsis Máté
Az első kérdésére váIaszo|ja, hogy nincsen még dĺjntési szakaszban az ugy. Az a|apvet(5
koncepció az az_ amelyre jelen pillanatban más kerĹiletek testiiletei is vevők lennének _ hogy
regionális te|evíziőthoznának létre, egy k<izép-pesti televíziónak lerne indokoltsága a VI-VII-
VIII-X-X-XN. kerĺiletek részvételével. Sok olyan budapesti lakos van, aki az egyik
keľületben él, de egy másik keľÍiletben dolgozik, igy számźra t<ibb kerület híľe is érdekes
Iehet. Ez ügyben konkrét lépés még nem töľtént, ez mégkoncepció.
A másik kérdésére Alpolgĺármesrcľ Úr fog váIaszolni. Kétféle belépőľől is fudnak, amit idős
embeľek kapnak. Melyikre gondol? Mindegyikľe. Megadja a szőt dr. Sĺára Botond
alpolgármesternek.

Dr. Sára Botond
A belépők nagy részének a tźtmogatása a saját a|polgármesteri keretéből tĺjrténik. Az Erkel
Szinhźz, a Ciľkusz és a kirándulás tekintetében az idős klubok mérték fel az igényeket, és
je|ezték azt, hogy hányan, melyik progľamon kíváľrnak ľészt venni. Itt szakmai előkészítés
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folyik. A nagy ľendezvény tekintetében jelentkezés volt. Felménék az igényt, harryarr

vennének részt a pľogramon, így jcitt ki az ezer koľĹiti \étszźlm. Nem tudjak kik jelentkeztek,

csak azt,hogy hanyan, és ennek megfelelően alakították ki a kĺjrülményeket.

Dľ. Kocsis Málté
Megadja a szőtKomássy Ákos képviselőnek.

Komássy Ákos
Megköszoni a vtůaszaít' Azért kéľt külön szavazást, mert ezL a résń' támogatjak. A
stirgősséggel kapcsolatban csak annyit, hogy a stiľgősség a ,,spontáľr, varatlanu|,, érkęzó

ađvent tekintetében nehezen éĺte\mezheto, ezért szándékosan kéľte a 2. pontktilon szavazástń.

Mitől lett most a díszkivi|ágítastól kezdve, a külonböző vaľostizemeltetési feladatok e||átásáig

bezáĺőIag a JőHir Kft feladata? Megértené, ha azokat a Kisfalu Kft., a Vaĺosüzemeltetés
végezné. Ha jól érzékeli alapvetően a kommunikációval és a hírkĺjzléssel foglalkozó JóHíľ
Kft-t nem ilyen feladatok elvégzéséte hoztźk. létrę. Nem lett volna egyszerrĺbb ezeket a

feladatokat átcsoportosítari ođa, ahol ezekkel a feladatokkal ľégebb óta foglalkoznak?

Dr. Kocsis Máté
Megadj a a szőt dt. Mésztr Erika aLj egy ző t észére.

Dľ. Mészár Erika
KétfĄtadíszkivilágítas van a keriiletben. Az egyik, amelyikľől a VPB döntött, amely azegész
kertiletre terjed ki. E"".' kívüt egy adventi vásaľ megľendezése szerepelt a Kft. 'ĺJzleti

tervében, mivel aJőHír Kft. foglalkozik arenđezvények megszervezésével, és a Rendezvény
Kdzpont ishozzátartozik. Az adventi vźsźrt is ő bonyolítja|e, így a helyszín feldíszítése is a

JóHír Kft-nél fog jelentkezni, nem peđig egy másik cégnél, amely nem vesz részt a
szęwezésben.

Dr. Kocsis ľ'Iáúé
Megállapítja, hogy további kérdés, hozzźsző|ás nem érkezett. A napiľend vĺtáJát|ezźrja, és az

eređetihatáĺozati javaslatsor2.pontjatbocsátjaszavazásra.

A Képviselő-testület úgy dĺint, hogy

a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit Kft. felhasználhatja a tÁĺsaság 20|3. évben támogatási

szerzodésében múkĺidési kdltségekľe fordítható fel nem hasznźit pénzeszkozökből

összesen 1 5.000,0 Ft <ĺsszeget az a|ábbiakľa:

- akeľiileti rászoruLő családok, idősęk részére 1500 élelmiszercsomag kjosztásfua;

- arászoru|ô családok részére 2000 db fenyőfa aďomźnyázźsáĺa;

- a kerületi bĺjlcsődések, óvodások, valamint általános iskola a|ső tagozatos tanulói

t észét e 3220 mikul ás aj andékc s omag kio sztásaĺa ;

- 55.000 đb 2014. évi naptźr elkészítése, 55.000 db ,,Józsefuaros 2013.,, munkacímú

beszámoló kiadvány elkészítése, 55.000 db kaĺácsonyi iidvözlap beszeruéséte.

Felelős: JóHír Jőzsefvźrosi Nonprofit K-ft. tigyvezetője
Hatáĺlđő: 2013. novembeľ 20.

16



I)r. Kocsis M:áté,
MegáI|apitja,hogy a Képviselő-testület ahatározatot 17 igen,0 nem szavazattal. tartózkodás
nćIkĺil elfogadta.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPuSELo
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHIZ MIN o S ÍTETT S ZoToB B SÉG SZÜK SÉGEs
HATÁROZAT
413ĺ201'3. (xI.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTŐZKoDÁSSAL

A Képviselő{estiilet úgy dĺint, hogy

a JóHír Józsefuiáľosi Nonprofit Kft. felhaszná|hatja a tźltsasźry 2013. évben támogatási
szeľződésében működési kÓltségekľe fordítható fel nem használt péĺueszközökből
ĺisszesen 15.000,0 Ft összeget az alábbia|<ĺa:

- a keľĹileti rászoruló családok, idősek tészére 1500 élelmiszercsomag kiosztásara;

- arászoruló csďádok részére 2000 db fenyőfa adomźnyázására;

- a kerületi bcjlcsődések, óvodasok, valamint általános iskola aIső tagozatos tanulói
tészéte3220mikulásajándékcsomagkiosztására;

- 55.000 db 2014. évi naptáĺ elkészítése, 55.000 db ,,Józsefuaľos 2013.'' munkacímű
beszrímoló kiadvány elkészítése, 55.000 db kaľácsonyi iidvözlapbeszetzéséte.

Felelős: JóHír Józsefuáľosi Nonprofit Kft. ügyvezetoje
HaĹíridő: 2013. novembeľ 20.

Dr. Kocsis lV.IáLté

Ezt kov ető en szav azźĺsra b oc sátj a a hatáĺ ozati j avas lats or több i p ontj át.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

l. felkéľi a JóHír Jőzsęfvárosi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét' hogy 20|4. évben vegye fel a
kapcsolatot és folytasson egyeztetéseket más főviáľosi keľtileti ĺinkormányzatokkal a
te|evíziő és rádiószolgáltatás közös jovőbeni mfüöđtetésének biztosítasa érđekében,
vizsgá|ja a meg a szeméIyi és tĺírgyi feltételeket, annak bekeľiilési kciltségét és tegyen
j avaslatot a Képviselő-testĹilet részére.

Felelős: JóHír Józsefuarosi NonpľoÍit Kft. tigyvezetője
Határiđő: a Képviselő-testiilet 20|4. évi június havi első rendes iilése

2. aJőHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. részére

a) az adventi vásźrhoz kapcsolódó, a Llľsz. 38745lI és a ReviczJq utca (hĺsz. 36733)
tertileten biztosítandő đíszvilźąításra I.343,0 e Ft keretĺisszeget biztosít a 71405 címen
terv ezett kaľácsonyi díszkivilágítás előiran y zat mar ađv źny ának terhéľe,

b) a ktilönbĺlző Idősbarát rendeményekľe, programokľa 4.445,0 e Ft keretĺisszeget
biztosít.
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c) az a)-b) pont alapjan felkéri a JóHír Józsefuárosi Nonproťlt Kft. iigyvezetőjét az

onkormányzat és a Kft. közötti támogatási szerződés módosításának ęlőkészítésére és

f e|hata|mazzaapo|gtlrmestertannaka|áítására.

Felelős: polgármester, a JóHír Józsefuáľosi NonpľoÍit Kft. iigyvezetője
Határiđó: a)-b) pont esetén 2013. november 20, c) pont esetén 20|3. november 22.

3. a) a Kisfa|u Kft-t megbízza akeľületi karácsonyi đíszviLágítás és a határozat 4. a) pontja

szerinti feladatra vonatkozó műszaki ellenőrzési feladatok ellźńásáva]r,2013. november 15.

napjátőI493.000,- Ft + Afa díjazással, a 11405 címen tervezett kaĺácsonyi díszkivilágítás
eloir tny zat maradványának terhére.

b) az a) pont alapjan fetkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét az onkormźnyzat és a Kisfalu Kft.
közötti megbi,ízźsi szerzőďés előkészítésére és feLhatalmazza a polgźĺtmesteľt annak

aláírására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetď1e

Hataridő: a) pont esetén 2013. november 20,, b) pont esetén a megbízási szęrződés
aIáirásának határidej e 20 13 . november 22.

4.a) a hatźrozat 2. a) pontja a|apjźn az onkormányzat kiadás 11405 cím dologi
elóirźnyzatárő| * önként vá''Ialt feladat _ !.343,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1 1804 cím _

ĺjnként vállalt feladat _ miĺkodési célú źúadottpénzeszkoz előirźnyzatźna.

b) a határozat2.b) pontja alapjtnaz onkoľmtnyzat kiadás 11701-01 cím miikĺjdési cél és

általános tartalékon betül dľ. Sráľa Botond alpolgármesteri saját keľet - onként vállalt
ťeladat _ e|őirányzatźnő| cisszesen 4.445,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11804 círn _

onkéntvá|Ialtfeladat_műk<ĺdésicélúźńadottpénzeszkoze|óirźnyzatfu a.

c) felkéľi a polgármestert, hogy a a)-b) pontban foglaltakat a kĺjltségvetés következő

mó do sítĺásanál ve gye ŕrgyeIembe.

Felelős: polgármester
Hatĺíridő: á;-b) pont esetén 20|3. november 20, c) pont esetén a kĺiltségvetés következő

módosítása" legkésőbb 2013. december 3 1.

Dr. Kocsis ľ,Iáúé
Megállapítja, hogy ahatźrozatot a Képviselő-testtilet 14 igen, 3 nem szavazattal' taľtózkodás

nélkül elfogadta.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELo
e H,ą.ľÁn o Z AT Ho Z AT ALHI Z Hĺnĺo s ÍľpTT S Zó To B B S ÉG S ZÜKS ÉGE S

HATÁRoZAT:
414|2013.(xI.20.) 14IGEN 3 NEM 0 TARTóZK6DÁSSAL

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

1. fetkéri a JóHír Józsefuaľosi Nonprofit K-ft. igyvezetojét, hogy 2014. évben vegye fel a

kapcsolatot és folýasson egyeŻtetéseket más fővarosi kerületi onkormányzato|<ka| a



te|eviziő és ľádiószolgáltatás közĺjs jĺivőbeni működtetésének biztosítása éľdekében,
vizsgá|ja a meg a személyi és tźtgyi feltételeket, aĺrnak bekeriilési költségét és tegyen
javaslatot a Képviselő-testtilet részére.

Felelős: JóHír Józsefuáľosi NonproÍit Kft. ügyvezetoje
IIataridő: a Képviselő-testület 2014. évi június havi első renclcs tilése

2. a JőHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. részéľe

d) az ađventi vásárhoz kapcsolódó, a |lrsz. 38745/1 és a Reviczky utca (hľsz. 36733)
terĹileten biztosítandó díszvilágításra I.343,0 e Ft keľet<jsszeget biztosít a 11405 círnen
terv ezett karácsonyi díszkivilágítás el őirĺĺny zat mat adv ány ának terhére,

e) a különbĺiző Idősbarát rcndezvényekre, progľamokľa 4.445,0 e Ft keretösszeget
biztosít.

Đ az a)-b) pont alapján felkéri a JóHír Józsefuarosi Nonprofit Kft. ügyvezetőj ét az
onkoľmányzat és a Kft. köz<jtti támogatási szerződés módosításának előkészítéséľe és
felhata|mazzaapolgáľmesteľtannaka|áírásźra.

Felelős: polgármesteľ, a JóHír Józsefuarosi Nonpľofit Kft. iigyvezetoje
Hatnidő: a)-b) pont esetén 2013. november 20., c) pont esetén 20|3. november22,

3. a) a Kisfalu Kft-t megbízza a keriileti kaľácsonyi đíszvílágítas és a hatáľozat 4. a) pontja
szerinti feladatra vonatkozó műszaki ellenőrzési felađatok e||éúásával, 2013 , november 1 5.
napjátőI 493.O00,- Ft + Áfa đijazássa|, a 11405 címen tervezett kaľácsonyi díszkivilágítás
e|őir ány zat maradvĺányának terhére.

c) az a) poĺt alapján felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetojét az onkormtnyzat és a Kisfalu Kft.
közötti megbízási szerzóđés előkészítésére és felhata|mazza a po|gźrmestert annak
aláírźsźra.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b) pont esetén Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatĺíľidő: a) pont esetén 2013. november 20., b) pont esetén a megbízási szerződés

a|áírásának hatándeje 20 I 3 . nov embet 22.

4. a) a hattrozat 2. a) pontja a|apján az Onkormźnyzat kiadás 11405 cím dologi
e\oirźnyzataÍőI_ önként vá||a|t feladat _ I.343,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 círn _
ĺĺnként vállalt feladat _ miiködési célú átadott pénzeszköz előirźnyzatźtta.

ď) ahatarozat2. b) pontja atapjanaz onkoľmźnyzatkiadás 11701-01 cím mfüĺidési cél és
általiános tartalékon beliil dr. Sara Botond alpolgármesteri saját keret _ önként vláJlďt
feladat _ előirányzatárő| cisszesen 4.445,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cíĺn _
önként vríllalt feladat - miíkĺjdési célú źúadottpénzeszkilz e|őirźnyzatźra.

e) felkéri a polgármestert, hogy a a)-b) pontban foglaltakat a költségvetés következő
móđosíüísĺĺĺrál vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: a)-b) pont esetén 2013. november 20., c) pont esetén a kciltségvetés következő

módosítása, legkésőbb 20|3. december 31.
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4. Y agy on kezeléssel, vá rosü zeme|tetéssel ka pcsolatos előterj esztések

Napiľend 4l|. pontja

Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére, illetvetámogatására, valamint
ktizterület elnevezésére
(íľásbeli el őteľj esztés)
Előterjesxő: Sántha Péterné - alpolgármester

Dľ. Kocsis M:áLté

Írásbeli előte4esztés, amelyet abizottságok megtaĺgya|tak. A napiľend vitáját megnyitja' és

megadja aszőtdr. Révész Máľta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Maľcsa István szobrának az eredetí helyen tĺjrténő maľadása mellett kívan éľvelni. A
,,Józsefuáľosi séták'' egyik állomása a tét, és ez a szobor, ahol az idegenvezető mindig
elmondja, hogy ez a szobor a BM megľendeléséľe készĹilt. Az volt a cél, hogy a rendőrséggel

kapcsolatos érzéseket kedvezőbbé tegyék az aÍra jarők szźmtra. Ezért volt a felkéľés. Marcsa
István eztilgy oldotta meg, hogy egy védekezo aktszobrot készített. Javasolja, fontoljak ffi€g,
hogy ez a szobor maradhasson a helyén, és úgy ptć:baljak meg a teret megújítani. Javas|ata a

hatźrozati javaslat módosítását nem érinti, mert abban eľről nem szavaznak.

Dľ. Kocsis Máté
Santha Péterné alpolgarmester asszonynak ađja megaszőt.

Sántha Péterné
Ismeri Maľcsa István a\kotását, amely az egyik legkedvesebb szobra a szánáĺa. A Maľcsa
hagyatékcirökĺjsével, Marcsa Piľoskával erľől a szituiĺciórólbeszélt, és abban állapodtak rneg,

fognak találni megfelelő helyet a szobor elhelyezéséľe. Szeĺetné a saját körzetében tartaní ezt

a szobrot.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a napiľend táĺgyábantovábbi kéľdés, hozzászőIás nincs. A napirenđ vittĄát
IezĄa, és a ktivetkezóhatározati javaslatot bocsátja szavazásra.

A Képviselő-testiilet úgy đönt, hogy

1. a Tavaszmezo utca 7. sz:ám a|atti épület faláĺa elhelyezi a korábban ott lévő źtvíztáb|a

másolatát, melyre 50e Ft-ot biztosít a mfüödési céltaľtalékon Santha Péterné

alpolgármester keľetének terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|3. november 20.

2. Szent-Györgyi Albert emlékére tźLb|źńhe|yez el a Baross u. 10. sz. a\atĹihźufa|źn, melyre

50e Ft-ot biztosít a működési céttartatékon Sántha Péteľné aIpolgármester keretének terhére.

Felelős: polgármester
Hataĺidő: 2013. novembeľ 20.
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3. felkéri a polgĺírmesteľt ahatározat |-2.
leťolytatásĺĺľa.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|4. marcius 15.

pontjában foglaltak éľdekében beszeľzési eljáľás

4. Barbrcz Borbála kezdenrélryezésével - a családja ernlékéľe botlatók(jvek elhelyezésének
tánogatásávď - kapcsolatban felkéri a polgármestert a kezdeményezővel a részletekrol
töľténő egyeztetésre.

Fęlelős: polgármester
Határidő: 20|3. november 20.

5. a Jőzsef utca - Tolnai Lajos utca saľkán ta|á|hatő 34948l2he|yrajzi szźmlűközteľĹiletet
Mindszenty József térnek kívanja elnevezni, egyúttat felkéri a polgármesteľt, hogy ezt a
javaslatot terjessze fel a Fővaĺosi Közgýlés felé.

Felelős : polgiĺľmester
Hatáľidő: zll4.januaľ 1.

6.az 5. pont szerinti köaerĹileten egy Mindszenty emlékhely |étrehozásźxal kapcsolatbarl
felkéľi a polgármestert a szfüséges egyeztetések lefolýatásaľa

Felelős: polgáľmester
Hatánđ(5: 201. 4.janu.ár 3 1 .

7.Albert Camus szobrának felállításahoz 200 e Ft-tal hozzájára|, amennyiben a szobor
felźů|itasához szfüséges minden rész|et tisztázźma keľült Santha Péteľné alpolgĺírmester
keretének terhére.

Felelős: polgármester
Hatź.ľrđő : 20 13. november 20.

8. a hataľozatbarl foglaltak miatĺ az onkoľmanyzatkiadźs 11107-01 cím mfü<idési cél és
általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgármesteri saját keret _ <jnként vźůlalt feladat -
e|őirányzatríról összesen 300 e Ft-ot átcsoportosít, egyrészt a kiadás 11105 cím _ önként
váI|alt feladat _ mfüĺjdési célú átadottpénzeszkoz elł5irźnyzatźra}}} e Ft-ot az A|bert Camus
szobrźnak felállításahoz, másrészt a ||703 cím dologi előirźnyzatara <jsszesen 100 eFt-ot _
önként vlíllat feladat _ arvíztáb|a és a Szent-Györgyi Albeľt emlékére tźh|ae|készítésére.

Felęlős: polgĺĺľmester
Hatĺáľidő: 20t3. novembęr 20.

9. felkéri a polgármestert, hogy ahatźrozatban foglaltakat az önkormĺányzat költségvetéséről
szóló rendelet következő módosít ásáná| vegye fi gyelembe,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: az önkormźlnyzatz}I3. évi költségvetésének kĺjvetkező móđosítása,
legkésőbb 2013. december 31.
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Dr. Kocsis M.áLté
Megátlapítja, hogy ahatározatot a Képviselő-testtilet 17 igen,0 nem szavazattal, taľtózkodás

nélkiil elfogadta.

1ZAVAZÁSNAL JELEN VAN 17 rÉpvIspl.o
A HATÁR o Z AT:ľII Z AT ALHIZ MIN o S ÍTETT SZoToB B S ÉG SZÜK S ÉGE S

HATÁRoZAT:
4|5/20|3. (xI.20.) 17IGEN 0I{EM 0 TARToZKoDASSÁ.L

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Tavaszmező utca 7. szétm a|atti épület fa|źna elhelyezi a koľábban ott lévő źrvíztäb|a

mźsolatát, melyre 50e Ft-ot biztosít a műköđési céltaĺalékon Santha Péteľné

alpolgármester keretének terhére.

Felelős: polgármester
Hatarído: 20 |3 . november 20.

2. Szeĺt_Györgyi Albert emlékére táb|áthe|yez ęl a Baross u. 10. sz. alattihźnfaIźn, melyre

50e Ft-ot biĺosít a mriködési céltaľtalékon Sántha Pétemé alpolgármester keľetének terhére.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2013. novembeľ 20.

3. felkéri a poIgármesteľt a hatźľozat I-2. pontjában foglaltak érdekében beszerzési eljarás

lefolytatásaľa.

Felelős: polgáľmester
Határíđő: 2014. mĺírcius 1 5.

4. Bartucz Borbála kezdeményezésével' - a családja emlékére botlatókövek elhelyezésének

támogatásźĺval - kapcsolatban felkéri a polgármestert a kezdeményezővel a részletekĺől

ttjľténő egy eztetést e.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2013. novembeľ 20.

5. a József utca - Tolnai Lajos utca saľkián található 34948l2he|yrĄzí szźlmű,közterületet

Mindszenty Jőzsęf térnek kívanja elnevezni, egyűtta| felkéri a polgármestert,hogy ezta

javaslatot terjessze fel a Fővaĺosi Kcizgytĺlés felé.

Felelős: polgármester
Hatźttldo: 20 I 4. j anuaľ 1 .

6. az 5. pont szeńnti közteľületen egy Mindszenty emlékhely léttehozásźtval kapcsolatban

felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatásaľa

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2014. ianuár 31.
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7.A|beft Camus szobrának felállításához 200 e Ft-tal hozzźljtrul, amennyiben a szoboľ
felállításahoz szfüséges minden rész\et tiszttnásra került Santha Péteľné alpolgármesteľ
keľetének terhére.

Felelős: polgármester
Határidő : 20 13. novembeľ 20.

B. a hatarozatban foglaltak miatt az onkormanyzatkiadás 11107-01 cím működési cél és
általános taľtalékon belül Santha Péterné alpolgármesteľi saját keľet _ onként vállalt feladat
- e|őirányzatárőI összęsen 300 e Ft-ot átcsopoľtosít, egyészt a kiadás 1 1 105 cím _ <jnként
vĺállalt feladat _ mfüĺidési célú átadott pénzeszkoz eIőirtmyzatźra 200 e Ft-ot az A|bert
Camus szobrának feláI|ításźhoz, másrészt a |1703 cím dologi elóirźnyzatiíra összesen 100
eFt-ot _ önként vá||at feladat _ źrviztźtbla és a Szent-Györgyi Albeľt emlékére tábla
elkészítéséľe.

Felelős: polgáľmester
Hatfuiđő: z0|3. november 20.

9. felkéri a polgĺĺrmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az öĺtkormányzat kĺiltségvetéséről
szóló renđelet k<jvetkező módo sít ásánźi ve gye figyelembe,

Felęlős: polgármester
Hataľidő : az önkorm źnyzat 20 |3 . évi költségvetésének következő módosítása,
legkésőbb 20|3. decembeľ 3 1.

Napirend 4/2. pontja
Javaslat a 36283 hľsz.ú ktizteľüIet elnevezéséľe
(írásbeli előteľjeszés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Mźńé - polgármester

Dľ. Kocsis l'ĺáLté
Írásbeli előterjesĺés. A napirenđ vitaját megnyitja. Kérdés, hozzászőIás nincs, ezért a
napirend vitájátlezźrja, és a következĺĺhatáĺozati javaslatot bocsátja szavazásta.

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. javasolja a Budapest Fővĺáľos onkoľmanyzatźnak, hogy a Budapest VIII. kerület 36f83
hĺsz-il _ kĺjzteľĹilet megnevezésű _ ingatlan, tekintettel a k<izteľtilet- és varosrésznevek
megá||apítasaľól, azok jelöléséről, valamint a hźnszátl-megallapítas szabá|yairőL sző|ő
94l20I2. C{.II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 2. $ (5) bekezdésében foglaltakľa a Corvin Sét.ány
természetes folytatásaként, arrnak meghosszabbítáSaként a Corvin Sétany elnevezést viselje.

Felelős:
Hataridő:

polgĺĺrmester
2013. november 20.

2. felkéri a polgĺĺrmestert, hogy gondoskodjon a fenti 1. pontban rilgzitettekvégrehajtásáľól.
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Dr. Kocsis Nĺ.álté

Megállapítja, hogy ahattrozatot a Képviselő-testület 17 igen,0 nem szavazatta|,tartőzkodás
nélkül elfogadta.

łZAVAZ^SNAL JELEN VAN 17 rÉpvIsBro
A HATÁRo Z ATHc,Z AT ALHIZ EGYS ZERÚ SZóToB B sÉc s zÜrSÉGES
FIATAROZAT:
416ĺ2013. (xI.20.) l7IGEN 0NEM 0TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testĹilet irgy dönt, hogy

1. javasolja a Budapest Fővaľos onkormanyzattnak, hogy a Budapest VIII. kerÍilet 36283
hĺsz-ú _ köztertitet ńegnevezésu _ ingatlan, tekintetteI a koztetület- és vaľosrésmevek
megĺíllapításaĺól, azok jelöléséről, valamint a htuszźlm-megállapítás szabźl|yairől szóló
g4l20l2,. g1II. 27.) Főv. Kgy. renđelet 2. $ (5) bekezdésében foglaltalaa a Corvin Sétany

teľmészetes folytatasaként, arľrak meghosszabbítasaként a Corvin Sétany elnevezést viselje.

Felelős:
Hataridő:

Felelős:
Hataľidő:

Felelős:
Hatĺáridő:

polgármester
2013. december 20.

poIgármester
2013. november 20.

polgármester
2013. december 20.

2, felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti l. pontban rogzitettekvégrehajtásáľól.

5. Hu má n szo|gźůtatás sa l ka p cs o la tos el őte ľj esztések

Napiľend 5/1. pontja
Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbíľálásáľa
(írasbeli előteľjesztés)
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgáľmester

Dr. Kocsis ľ'Iáúé
A napirend vitáját megnyitja. Megallapítja, hogy az előterjesĺés taľgyában kérdés,

hozzáśzőIás nem étkezett. A napirend vitaját LezźĄa, és a ktjvetkező hatźrozati javaslatot

bocsátja szavaztsta.

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. elszámolási kotelezettség mellett tźlmogatja a 907.
Alapítváný (székhely: 9200 Mosonmagyarőváł Fő

évi
utca

Pozsonyi Csata Emlékére
23.; adőszźrn: 18286069;
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képviseli: Nagy István) a Pozsonyi csata emlékére állítandó emlékmű elkészítése
érdekében bruttó 100.000.- forinttal Sántha Péterné alpolgárrnesteri saját kerete terhére,

Felelős: polgáľmesteľ
Íłatańđő : 20 13 . november 20.

2. a határozat | . pontjában foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 1 1 1 07-01 cím mfüöđési
cél és általános taľtalékon belül Santha Péteľné alpolgármesteri saját keret _ önként vállalt
feladat - előhtnyzatáÍő| összesen 100 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 1l105 cím _ ĺjnként
vállalt feladat - múködési célú źúađott pénzeszkoz elóirźnyzatára a Pozsonyi csata
emlékére állítandó emlékmű |étrehozźsźnak támosatása címen.

Fęlelős: polgáľmester
Hatĺĺľidő: 20|3. november 20.

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatározatban foglaltakat az önkormányzat kĺlltségvetéséľől
szóló rendelet következő módosítástná| vegye figyelembe,

Felelős: polgáľmester
FJatźndő: az ĺinkormźnyzat 2013. évi ktiltségvetésének következő módosítása, legkésőbb
2073. december 31-

4. felkéri a polgáľmesteľt a hatáttozat 1. pontja szerinti szetzőđés a|źlírástra.

Felelős: polgáľmester
FJatźtndő: 20|3. december 4.

Dľ. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy a Képviselő.testiilet 16 igen, 0 nem szavazatta|, I taÍtő7kodás mellett
e I fo gadta a hatfu o zatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz rÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT AL:ľrI Z Irĺrľo s ÍľBTT S ZóTo B B S ÉG S ZÜK S É GE S
IIATÁROZAT:
417120I3.(XI.20.) 16IGEN 0 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dĺ!nt, hogy
1. elszĺámolási kötelezettség mellett tamogatja a 907. évi Pozsonyi Csata Emlékéľe

lĺ|apítványt (székhely: 9200 Mosonmagyatővźr Fő utca 23.; adőszźrn: |8286069;
képviseli: Nagy István) a Pozsonyi csata emlékére á|Lítanđő emlékmii elkészítése
érdekében bruttó 100.000.- foľinttal Sántha Péteľné alpolgáľmesteri saját kerete terhére,

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|3. november 20.

2. ahatźlrozat l. pontjában foglaltak miatt az onkormanyzatkjađás 11107-01 cím műkĺĺdési
cél és általános tartalékon belül Sántha Pétemé alpoIgĺírmesteri saját keret _ önként vá|Ia|t
feladat - e|őírźnyzatáĺő| cisszesen 100 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím_ önként
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vállalt feladat _ mfüödési célú źńadott péĺueszkoz e|óirtnyzatáta a Pozsonyi csata

ęml ékére áI|ítandő eml ékmű |étr ehoztstnak támo g atás a c ímen,

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 20.

3. felkéľi a polgáľmestert, hogy ahatźrozatban foglaltakataz önkormányzat költségvetéséľől

szóló rendelet következő módosít tsźnttl vegye figyelembe,

Felelős: polgáľmester
Hatériđő: az tjnkormźnyzat 2O|3. évi költségvetésének követkęző módosítása, legkésóbb

2013. december 31.

4. felkéri a polgáľmestert a hattrozat 1. pontja szerinti szeruőđés aláirtsfua.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2013. decembęr 4.

Napirend 5/2. pontja
Javaslat aKálbítőlszeľiigyi Egyeztető Fríľum szewezetének felülvizsgá|atíra
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

(Szó szerinti leírásban.)

Dľ. Kocsis ľ ĺáLté
Írásbeli előterjesztés, polgármesteri ľészről. Egy csere előterjesztést kaptak a Tiszte|t

Képviselők póikézbesítéssel, illetve egy módosító indítvaný helyszíni kiosztłĺssal. Napirend

vĺaiatmielđtt megnyitom, felhívom a figyelmiiket, hogy ahatÁĺozati javaslat Zla. poĺtjában

-.g l."ll n"u"^i a Jőzsefyárosi Kábítószeriigyi Egyeńetó Fórumba deleglĺ1t..képviselő-

tesňileti tagokat. Napirend vitáját megnyitom.- Balógh Istvan képviselő ur, oné a sző,

paľancsoljon!

Balogh István
Köszónöm szépen Polgármester Úr! A javaslatom a tagokat illetően a Képviselő-testĹilet felé:

Dr. Ferencz OrsolYa
- Dľ. Dénes Margit
- Dr. Révész Márta
- Kďser Iőzsef
- Balogh István

képviselők.

Dľ. Kocsis NIáúé,

Köszönjtik a javaslatokat, ekképpen terjesztjĺik majd szavazásra. Komássy Akos képviselő

wat illeti a sző, parancsoljon!
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Komássy Ákos
Kcisz<jnĺjm szépen. TiszĹelt Képviselő-testület, Tisĺelt Polgáľmesteľ Úľ! MindenekelőĹt,
nagyon fontosnak taľtjuk a Kábitőszeľügyi Egyezteto Fórum mĹĺktidését, és cĺrĹiliink annak'
hogyha a Fórumban ľésztvevők köľe erősödik, bővül. Ennek megfelelően ĺjrömmel fogadtuk
az eredeti javaslatban is azt, hogy a Háló Egyesület felvételét kezdeményezték. Továbbá,
Ferencz orsolya képviselőtársarn, azon módosító inditványát is, hogy a Roma- Magyaľ
Kézfogás Közhasznú Alapítvánnya|, a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznu
Egyestilette|, az S.o.S. Egyesület a Szenveđélybetegekért-tel, es Újhelyĺ Eszterľel bővĹiljön
tovább a KábitőszerĹigyi Egyezteti5 Fórum kcire. Meggyőződésünk..., apľopó erről jut
eszembe, bizonyźlra ezekkozt szeľepel _ vagy hogyha segítenek, akkor megkĺiszĺlnĺim - hogy
melyik is az az egyesület, amely 80 %-os hatékonysággal folytatott mrĺľ tiĺcsere pľogramot le
a droghasznźiatta| kapcsolatos árta'lomcsökkentése érdekében, amelyekről a Képviselő
Asszony mláľ korábban említést tett. Éľtetrr.ĺk, tuđomásul vettiik, báľ nem éľtettÍink velá egyet,

\ogy u Kék Pont Drogkonzultációs Ktizpont és Drogambulancia Közhasznú Alapífvannyal az
onkormanyzat fe|bontotta az egyittmúködési megállapodást. Meggyőzőđéstink, hogy a
droghaszná|athoz kapcsolódó ĺíľüalmak cs<ikkentése, mege|őzése éľdekében nagyon fon1os
rnunkat végzett az A|apítvany eddig is a kerĹiletben. Annak viszont végképp nem látom
seĺnmiféle racionális a|átźmasztttsát, hogy egy olyan paľbeszédet biĺosító keretben, amelyre a
KábítószerĹigyiBgyeztető Fóľum miéľt ne tartana igéný továbbra is az onkotmányzat a Kék
Pont Drogkonzultációs Kĺizpont és Dľogambulancia KozhasznÚ Alapítvany meg|źńásaira,
javaslataiľa,tapasńa|atára, tudásara, a kábítószer fogyasztással kapcsolatos karok és ártalrnak
megelőzése és csokkentése érdekébęn. Meggyőzódéstink, hogy aľra a tudásra, aÍra a
tapasztalafta, ami a Kék Pontnál felgyiilemlett, ha máshol nem, legalább is a Kábítószeľügyi
Egyeztető Fórum keretében szükségünk van. Ennek megfelelően javaslom, hogy. .., egyrészt,
ha úgy tetszik, a módosító indítvanyhoz teszek egy módosító indítvanyt, hogy dr. Ferencz
Orsolya képviselőtársam módosító indítványának 5. pontja ott érjen véget, hogy a ... bevęzeto
mondat, vagy illetve az az egy mondat k<izepénél éden véget. Tehát csak annyi legyen a
mondat, hogy ,,Javasolja Kábítószeľiigyi Egyeztetł| Fórumnak, hogy kérje fel a Há|ő
Kĺizösségfej|esztő Katolikus Egyesületet, a Roma - Magyar Kézfogás Kĺizhasznú A|apiftźnyq
a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő K<jzĺrasznú Egyesületet, az S.o.S. Egyestĺlet a
Szenvedélybetegekért, valamint dľ. Ú3nelyi Eszteľt a Kábítőszeriigyi Egyenětó Fórum
munkájában való részvételre.'' A javaslatom, hogy az ezt követő ľészt törĺiljiik, és az ercd'eti
hatátozati javaslat 3. pontjában pedig i.) pontként szeľepeltessfü a Kék Pont
Drogkonzultációs Kĺĺzpont és Drogambulancia Ktizhasznú Alapítvanyt, mint a
Kábítőszeríigyi Egyeztető Fórum munkájában továbbra is részvételre felkért szervezetek
egyikét. Ez a móđosító indítvanyom. Kéľem, szíveskedjenek méľlegelni és támogatľri!
Kciszönöm szépen.

Dr. Kocsis M:áúé
Módosító indítvźnyhoz, módosító indítvaný nincs mőđjában tenni, csak iigyrendileg
mondom. Elsőként dr. Ferencz orsolya képviselő asszony tett egy módosító ndíwányt az
eredeti előterjesztéshez, melyet annak részeként tekintiink, ahhoz képesti egy módosító
indítváĺyt tett, melyrőI külĺin szavazást fogunk elrendelni. Abban a reményben megadom a
szőt dr. Ferencz orsolya képviselő asszonynak, hogy eľľe is reagá|, a Képvisető Ur
felvetéseire. Paľancsolj on!

Dľ. Ferencz orsolya
Köszcjnöm a szőt Polgármesteľ Ur! Az előttem felszólaló képviselőtarsamnak szereürém
jelezĺi, hogy én nem értek egyet ez afajta módosítás, módosításaľa tett javas|atával. Egytészt
mźlr az eredeti, előttünk lévő szövegben is szerepelt az inlaiminált szövegrész, mástészt rigy
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gondolom, hogy a kialakult, általunk ismert helyzetben ez mindenképpen _ a felĹilvizsgálat *

hasznos lenne minden ľésztvevő számára' A túcseľe hatékonyságara vonatkozl
megsegyzéséhęzmost csak annyit rcagá|nék, hogy pontosan egy foľdítoĺ arćľry. Nemhogy 80

",ź,u|éko"*' 
volt sikeres egy tűcseľe progľÍIm a keriilettinkben, hanem 80 száza\ékban volt

sikeľtęlen, tehźÍ 20-30 szźza|éknyi volt az a Íu, amiket visszacseréltek' Azokat már egyszer

részletesen végigvettiink. Köszönöm.

Dľ. Kocsis Máté
Pintér Attila képviselő úľ, paĺancsoljon!

Pintér Attila
Kösz<jnĺjm szépen a szőt, nem akarom sokat a Kék Pont konzultációs ügyét ľagozni, csak

annyit meg szeretn ék kérđezni, hogy haĺry embemek segítettek leszokni ténylegesen a

kabĺtőszeiol, mert vgye ez jelenti a valós gyógyulást nem pedig az, hogy még inkább

hozzásegítjfü őket ul,ho,, hogy még jobban elmélyedjenek a droghasználat fertőjében. Egy
önkormanyzat nem nyújthat segédkezet althoz, hogy egyébként ugye akábítőszerhasznźiat az

egy bÍĺncsôlekmény, tehźń ehheznem nyújthatnak segédkezet.Ezért is sziintették meg ľészben

u-ret Ponttal ezI az EgyĹittmúködési megáIlapodást. Tehát, hogy ha velĺik nem kíváľrnak

együttmfüödni, akkor ígazábő|nem látja az érte\mét annak, hogy miért lerľre helye egy ilyen
kibĺtő",", egyeztető fórumban. De hát eITe a kérdésre várja avźiastt, hogy ők hĺány embernek

segítettek lešźokni, és hany embert kvázi védtek meg aztita|, hogy akźhítőszer veszélyeivel

kapcsolatb antájékońatták volna, és mondjuk ezértnemnýltak kábítószeľhez,tehtú, hogy ők

folytatnak ilyen tevékenységet, köszönöm.

Dľ. Kocsis M:áté
Itt szeretném azt az ugytenďi javaslatot megtenni, hogy a Kék-Pont jelenIévő munkatáľsai
je|ezték ahozzászőlási szĺándékukat a képviselő-testĺileti ülésen. Eľről a Képviselő-testĺiletnek

teil dcjnteruę. Az ügyrendi javaslatot megtette, szavaztsra bocsátja iigyrendi javaslatát'

Szeretném megkérdezni, hogy ki él a lehetőséggel?

Dr. Kocsis M:áté
S zav azásr a bo c s átj a az ld;gy endi indítvaný.

A Képviselő-testiĺlet úgy dönt, hogy felszólalási jogot biztosít a KÉK-Pont Alapítvany

képviselőj ének, B aľna Erikanak.

Dľ. Kocsis N'ĺ.áté
Megallapítja, hogy a Képviselő-testület |7 igen, 0 nem szavazatta|, tartőzkođás nélkül

elfo gadta a hattrozatot.

łZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 17 rÉpvlsBro
ł-rĺ,tľano Z AT Ho Z AT ALHI Z EG Y S ZERÚ s zóľo n s s É c s zÜrs ÉGE S

HATÁRoZAT:
4Í8120ĺ3.(xI.20.) l7IGEN 0NEM 0TARTóZKODÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy felszólalási jogot biztosít u KÉK-Pont Alapítvlíny

képviselőjének, Barna Erikanak.
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Barna Erika
I(oszönik szépen ahozzászólási lehetőséget, és hogy ha megengedik Bama Erika a Kék Porrt
Alapítvány kommunikációs vezetője és addiktológiai konzultáns. Nagyon rciviđen csak
reagálok a kapott kérdésre, hogy hány embert szoktatnak le ma Magyaľországon? Nincs olyan
inlézmény, amelyik egy ilyen kéľdésľe pontos egzakt számot tudna mondani. Ugyanis ebhez
az intizményeknek utánktivetéses vizsgálatok elvégzésérę lenne szükségük. Ar-ra azonban
jelenleg semmilyen fonás nincsen, sem pályázati, sem normatív ťlnanszírozásból erre nem
fulja. Egyébként pedig egy áľtalomcs<jkkentő progľamnál ugye nem is ađekvát annak a
kérdésnek a feltevése, hogy nem nyúltak a droghoz, hany olyan emberľől tudnak, híszen az
ártalomcsökkentő progľamba mfu azok a kliensek jelennek ffi€g, akik sajnos ľnfu
drogfogyasztőt tehát aktív fogyasztók. És hogy ha megengedik, köszĺini szépen a szót
Polgáľmester Umak is. Tisztelt Polgármester úr, Tisĺelt Jegyző Asszony, illetve Tisztelt
Kęviselő-testÍilet! Csak néhany percet szeľetne kéľni, meľt még is úgy étezték,hogy ez egy
fontos kéľdés. Két hónappa| eze|őt'igazgatójuk is kért és kapott szőt atestiilet előtt, de sajnos
seln a szavai, sem a kérése, nem jutott el az onök fiiléig. Hívatlanulugye, de újra itt vannak,
rnert maľ messze nem csak a tiĺcsere program ügyéről van szó. Ön<'k ma arról szavaznak,
hogy a helyi Kábítószerügyi Egyeńető Fórum a KEF elé a ľövid neve ugye a KEF. a KEF elé
keľüljön egy olyan javaslat, hogy a fórum tulajdonképpen ztrja ki a soraiból a Kék Pont
Alapítványt, hivatkozva arÍa, hogy január 1-jével felbontottak a köztiik lévő Együttmfüöďési
megállapodást. on<jk kcizött ülnek olyanok, akik annak a testületnek is a tagtrai, vagy azok
voltak. ok pontosan tudják, hogy milyen munkát végeztek a KEF keretein beliil eddig is.
Tudjĺík azt ís, hogy a KEF-ek, amelyek civil szerveződések, nem pedig onkormányzati
bizottságok, mindenhol az országban affa hivatottak, hogy a mindenkori nemzeti
đľogstratégia helyi megvalósulását koordiná|ják, helyi igényekre és sajátosságokra szabva. A
missziójuk az) hogy tĺĺmĺiľítsék azokat a helyi érintetteket, amely intézmények, civil
szervezetek, szakemberek a kábitőszer probléma megoldásában egyĺittműködnek. A KEF-ek
mindig nagyban építenek mindenhol a szakmai civil szervezetek részvételére, hiszen oťt a
szewezetí misszió és a KEF ügye szorosan összeéľ. Szakmai eľőforľás és gyakorlati
tapaszta|at van mögöttük. Nálunk a Kék Pont esetében ez kiilönösen igy varl, hiszen
szervezetĹik komplex tevékenységet folytat. A prevenció, a kezelés, e|Iátás, az ambuláns
ľehabilitació terĹiletén is dolgoznak, ahogyarl ezt tuđjak valamennyien, hiszen évek óta
nagyon színvona|asnak minősítve és egyhangúan fogadtĺĺk el a szakmu a beszźtmolóikat.
Tehźt amely teriiletek, a mźtr azőta a Paľlament által is elfogadott új Nemzeti Dľogellenes
Stratégia alappilléreit is képezik. 2011-ben, amikor újjá alakult a keľĹileti KEF a Kék Pont
elsők kozĺitt volt, amely szorga|mazta a keriileti drogstratégia megsziiletését. Igazgatőjtk
professzor Pĺácz Jőzsef elfogadta, az a|<kor még alpolgármesterként szakmai eln<iknek őt
jelcjlő jegyző asszony felkérését, és lrányrtásával megkęzdődött ez akozos munka. Egyébként
még most is táľselnök Rácz professzor. Javasoltfü a szfüséglet felmérést és annak
ĺnódszertanát. oroszliínľésú. vá||altak a kerĹiletben |ezajlott iskolai kérdőívezésben, amely
kutatas nélktilözÍretetlen adatokat nyujtott a lassan ĺjsszeálló képhez. Sokszor konzultaltak a
szociális vaľosrehabilitaciőért felelős szakemberrel, és javaslatokat tettek a Magdolna
program III. páIyźzati szakmai elemeire is. A keľúleti đrogstratégia fejezeteit civil
szakembertaľsaikkď szovegezték, a koncepció lényege mindvégig helyi sziĺťú, de komplex
egészségÍigyi és szociális ellátó renđszer kiéptilését szorga|mańa' centľumában egy tovább
mźx nem nélkül<jzhető józsefuaľosi drogambulanciáva]. Kéľtek tőle ktilĺjnböző
kciltségkalku|áciőkat is akkoriban azt is csatolták, hogy a munka sikeres volt, azt mi sem
bízonyítja jobban, mint hogy 2OI2. maľciusában ) maga a Polgáľmester Úr ĺyi|atkozta a
sajtónak, hogy európai szintű modelléľtékű stratégia készül eI hamaľosan, meľt a dokumentum
nagy része meg van már, lassan elfogadásra is kenilhet. Mindaĺnyiszor azt a tájékoztatást
kaptźk, hogy csak annyi van még hźúra, hogy a kínálatcsökkentő munkacsoportban elsősorban
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a ľendőrség is megírja a javaslatait. Később is folytatódott munka KEli.-en belüI, így került soľ
például az igazgatőjuk által vezetett,z\IL.júniusában létľejött házioľvosi képzésre is. Sot ma
is folyik munka a KEF-en belül és kívtil kialakult együttmríködésekľe épülve. Utoljaĺa éppen
hétfon kaptak egy hívást a központukbarl az onkormanyzat egyik szociális intézményéiló|,
amely egy közcisen ellátott kliens ügyében keresi a kapcsolatot, a Lujza utcában miĺködő
koľrzultációs ambulancia szeru kĺizösségi eIIátő helytikkel, vagyis nem a tűcseľével.
Szálmítanak rájuk, egydtt akarnak veltik mfüödni, tehát a gyakorlat azt mutatja. hogy a

kerületi fenntaľtású szociális intézményeknek is fontosak. Idén szeptember végén az
együttmúkĺjdéstiket maľ felbontó ĺjnkormányzatí határozat utźľ- onĺ'k köziil tĺjbben is
ńěgelentek, igaz előzetes bejelentés és regisztráció nélküt a Kutatók ,Éijszakájarlmeghiľdetett

nyilvános szemináľiumon, és érdeklődve végighallgattak azt. Meglepődtek ugyan a

látogatáson' de örĹiltek neki, mert ez egy jőzanabb' a szakmaí tapasztalatot és tudást tisztelő
hozzáá|Lás reményét keltette bennük. Ez a remény most megint elszállni |átszik, ha ezt a
javaslatot a Kék Pont KEF-bő1 való fulajdonképperuklzźtźlsát Önok most megszavazzźk',rnert
hogy valój źtban, itt most aľľól szavaznak, ezt mindannyian jól tudjak, mivel az al<tusra felkéľt
forumban egyértelmtĺen többen ülnek az onkormźnyzat de|egáItjai, mint a civilek, tehát a

végső szavazás,ha\esz, ha jól éľtelmezik a javaslatot, az csak foľmaság lesz. Most klzźrnák a
Kék Pontot abból a civil kezdeményezésu KEF-bő1, amelynek feladata lenne, feltenni a

következő kérdéseket, és most mźr ténylegcsak nagyon röviden, felsoľolás szeľúen. Az onök
által sokszor jogosan emlegetett 80 ezer jőzsefrarosi polgaĺ nevében is. A kérdések, hol van a
maľ majdnem elkészült, komplexitásában modell értékíi KEF által kidolgozott, józsefuáľosi
dľogstľatégia? Miként halađnak a szociális vaľosrehabilitáció Magdolna proglam III.

drogproblémát érintő részei, amiről szintén semmit sem lehet hallani? Milyen prevenció
folyik a kenileti iskolakban, ha a korábban tervezeff., és a Magdolna pľogľamnak is részét
képező progľam' sajnos nem kapta meg a koľmányrendelet szerinti kötelező szakmai ajźnLást,
amely "elnil 

nem Ĺeflilhet be maľ p.óg.* szeptembertől az iskolźkba? És végül, de nem
utolsó sorban, hogyan kívrán Józsefuáros a drogszemét probléma sajátos megoldása után
rcagá|ni a tobbezer kerületi infravénás drogfogyasztó problémájtlra, ha azt a szervezetet,
amely sok érintett esetében egyediĺliként van kapcsolatban ezze| a kezelésre és 'irányításra
szoruIó csopoľttal módszeresen, hát hogy úgy mondjuk, nem kívánatos szervezetnek akarja
nyilvánítani a keľületben? Teľmészetesen nem szeľetnék minden aľon olyan klubnak tagja
lenni, amely nem lát szívesen atagaikozott, de mint felelős döntéshozókat tisztelettel kérik
valamennyiiiket, gondoljak még egyszet źú, valőban ez a d<jntés szolgtl|ja a kerĹilet jövőjét, és

a80 ezer jőzsefuaľosi polgár éľdekeit. Koszönik szépen.

Dľ. Kocsis lľĺ.áLté

Nem fudom, ki vá|aszol a kérdéseikľe majd. Bízom benne, hogy a napirend vítźljában ez
elhangzlk.
Megadja a szőt Balogh Istvan Szilveszter képviselő úrnak. Képviselő Uľ parancsoljon.

Balogh István
Köszĺlnöm a szot, és úgy szeretném egy két gondolatot és ľészben vźiaszoIĺĺ, mint a KEF
elnĺike. Nagyon jóltudták, hogy a KEF-én belülmilyen munkát végeza rÉr Pont. Pont azért
ragaszkodom hoz'zá ęlncjkként' hogy a későbbiekben a folytatásban többé ne legyen tagja
ennek a forumnak a szewezet. Hogy mi van a kerületi drogstľatégiáva|? Higgyék el jó helyen
van, biztos kezekben van, éptil, szépül, és valóban minta érté1r.i |esz, ezt garantalhatjak.

Számomra egyébként, a KEF elnökeként most már nem az a kérdés, hogy sikeres-e a
Jőzsefváľosi KábítószetEgyeztető Fórum, hanem sokkal inkább az,hogy lehet-e még ennél is
sikeresebb? És higgyék el, hogy lehet. Amit kaptak egyébként most a KEF átszervezésével
kapcsolatban javaslattételként az Önkormźnyzattő|, ebben ťol van sorolva egy-két szeÍvezet,



akik szeretnének a Fóľum soľaiba bekéredzkedni. oľommel veszik egyébként, hogy nagyon
sok olyan szervezet,van, ami mégiscsak aztmutatja a listát végigolvasva, hogy nem egyedilli
a szalanétban a KEK Pont Alapítvány, tehát ilyen módon pótolhatóak is. Azt kívánom
egyébként a későbbiekben, hogy valóban legyen még sikeresebb ez a fórum. Ezt tlgy tudjuk
elémi, hogy bővítik egyébként a forum tagjainak névsoľát, listáját, és olyan új
rnunkacsopoľtok tudnak majd létrejönni a fürumon belül, amelyek a rÉr Pont által ftjlvetett
kerdéseket, és kérdésekre is megoldást tud, ahogy eddig is tudott adni. Köszonĺjm szépen.

f)ľ. Kocsis Mátó
Megađja aszőtKomássy Ákos képviselő Urnak.

I(omássy Ákos
Egyrészt Polgármesteľ Uľ, hogy e|jarás jogilag kijavított, valóban eredeti e|óteqesztéshez,
tettem a módosító indítváný és nem fogalmaztam elég pontosan. Szóval az ahelyzet, hogy
még mindig nem hallottam egyetlen egy szakmai érvet sem, amely mega|apozná azt, hogy
rniéľt kezelik a KEK Pontot másként, mint az összes ttibbi egyébként kábítószeriiggyel
foglalkozó civil szeľvezetet a Kábítőszer Egyeztető Fórum munkájában, amely ugyebaľ
egyébként kénýelen kijavítani az A|apítvány képviselójét, ami egyébként egy ideiglenes
bizotĺsága az onkoľmányzatnak, ennek közreműkĺidője, ebben együttmfüödők az abban
dolgozó civilek. Szóval még mindig nem értem, hogy mi a|apozzamegazt a döntést, hogy
tegyék külcln kategóľiába őket, és hát még annyit, bocsánat még két megtregyzést engedjenek
meg. Igen Képviselő Asszony, azért kérđeztem, vagy utaltam rá, hogy bizonyára az újonnan
felsorolt egyesületek kcizött szerepel az ominőzus, a tíícserét 80 %-os hatékonysággal végzo
egyesület, mert emlékszik, hogy elmondta, hogy on ilyen egyesületet is ismer, oszintén
bízĺak benne, hogy ő is be tud kapcsolódni a szakmai munkába. Egyébként pedig Pintéľ
Képviselő Ur tudja, akábitőszerügyi ártalomcsökkentő munkanak aŕnyLag csekély köze van
a leszoktatáshoz, tehát az a he|yzet, hogy a kźlbítőszet ártalomlecsökkentő munka, van köze
hozzá, de nem az az e|sődleges célja. Pontosan fudja, mindannyian tudjrĺk, hogy az alapvető
rendeltetése az,hogy a kapcsolódó betegségeket, fertózéseket és egyebeket a lehető terjedését
a lehető legiobban mege|őzze, megakadalyozza. Szerintem Józsefuarost egyébként mióta nem
műkc'dik a tiĺcsere pľogÍam e tekintetben éri kaľ, de ezt majd az idt| múlásával va\őszínuleg
jobban meg tudjfü á||apitani. Tisztelettel továbbra is fenntaľtom módosító indíwányom és
kéľem, szíveskedjenek elfogadni. Szerintem senkinek nem rĺľt a Kék Pont a Kábítószeľĺigyi
Egyeztető Fóľumnak, viszont nagyon sokat hasznźů a fudása és a tapasńa\ata Józsefüaros
fejlődése érdekében.

Dľ. Kocsis Máté
Megadom aszőt dr. Dénes Maľgit képviselő asszonynak.

Dr. Dénes Maľgit
K<ĺszönöm a szőt. Nem akartarnhozzásző|ru, đe elhangzott, hogy helyi komplex centrumként
mfüodik a Kék Pont. Ezt szó szerint írtam le, és ekkoľ nyomtam meg a gombot. Pontosan ez a
pľoblémájuk a Kék Ponttal, hogy nem komplex. Tehát az átrtallom kikĺiszcjbölése, vagy az
ártalom csökkentése és a prevenció nem egyiittfo|yik, ezt nemcsak az&tmonđją meľt hogy
külön van a prevenció a kilenc keľĹiltben, és külĺjn a nyolcban, csak a tÍĺcsere. Aztán nem
győzte meg őket, amikor ott voltak bejelentkezés nélkül, de tényleg érdeklődéssel a Kutatók
Ejszakájarl, hogy az az 1600 vagy bány fo, akit bemutattak, hogy az va|őban nyolcadik
kerületi, mert egyszer anonim volt, egyszer pedig nem volt anonim a felmérés. Tettĺink ft}l
akkor kérdéseket, azokta vá|asz sem volt egyértelmtĺ. Tehát egy olyan progľamot szeretnénk
továbbfejleszteni a KEF-en belĺil, ahol valóban komplex a kábítószete| való kezelés. olyan
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tarsaságokkal szeretnénk, tehát ez e1y irányvá|tońatás, mialatt elismeri, hogy egyáltalfur
ewel atémáva|foglalkozni kęzdtek, ebben a Kék Pontnak nagyon sok szeľepe van'

Dľ. Kocsis Nĺ.áLté

Dr. Révész Mártaképviselő asszonynak adom meg a szőt.Parancsoljon!

Dr. Révész Nĺ.árta
Köszönöm szepen a szőt, A KEF-ben való részvétellel kapcsolatban nekem az anagyon nägy
problémám, hogy szeretném hiĺri an., hogy azok a civil szervezetęk, amelyek a KEF-ben
résztvesznek, azokképesek lesznek egyĹittmúkodve, vagy magukbaĺr bĺíľmelyik magában azt

a komplexitást biĺosítani, amelyľől most Dénes Margit képviselő asszony beszélt. o aľľól
nincs meggyőzóđve, hogy ez pótolható, hogy egy ilyen rendszert fel tudjanak építeni, amikoľ
minđen egyes szervezetnek, külĺjnösen, ha kisebb civil szervezetehől van szó, akkor ők egy-
egy részteľĹiletet vállalnak, de, hogy teljes komplexitásában át tuđják vállalni ań. a fe|adatot,

amelyiknek legnagyobb részét jelenleg a Kék Pontvégzi, aztĺemtudja. AzzaL sincs tisztában,

hogy vajon azoknak a civil szervezeteknek vezetőí között, amelyek most jelentkeztek

!étszźmźú tekintve, van-e annyi képzett szakember, mint jelenleg a Kék PontnáI van, tehát

hogy ugyanaztaszalgrlaiságot tudjfü-e biztosítani. Lehet, de enől nem vagyokmeggyozőđve,
mert ugye ęllhez azt kellene látni, hogy ki mindenki mfüĺjdik ezeknél a civil szervezetekné|?

Es ezt anrĺt/- is inkább mondom, mert lehet, hogy ez a néhtny, akik most majd belépnek' ők
mindezt biztosítani tudjfü, és úgy van ez elképzelve. De a KEF műkĺjdése soľán azért nagyon
eset|eges volt a többieknek a részvétele, tehź.i' akik rendszeresen részt vettek, azok áIta|tlban a

Kék Pont volt, a rendőľség volt, és az <jnkormźnyzatiintézményeknek a képviselői.

Dr. Kocsis M:áúé
Dr. Feľencz orsolya Képviselő Asszonynak megadom aszőt.

Dr. Feľencz oľsolya
Kciszĺinĺjm a szőt, polgármester ur. Röviden szeľetnék reflektálni néhany elhangzott
gondolatľa. Az egyík az,hogy egy kicsit ,Ĺlgy &zem, hogy avita elkezdett egy olyan irányba
elmenni, ami meghalađja ennek a kĺlrnek is a kompetenciáját. A drogbetegek,

szenvedélybetegek pľoblémájaĺlak felmérése, ellátása ugyanis egy nagyon komoly szakmai
vita, az addiktológia szakteľĹiletén dolgoző szakemberek részétó| elsősorban. Nem attő|lesz
valaki szakember, hogy egy vagy két, vagy három, vagy négy oldal civil szeruezętei annak
jelentik ki, ez egy nagyon komoly szakmai teľület. Tehát nyilvan itt iskolák is csapnak {issze,

szemléletek is csapnak clssze. Nem is eľről szól a jelenlegi vita. A jelenlegi vitátbaĺ, ha jól
éľtem, Komlĺssy Ákosnak a módosító javaslatźú., itt a KEF-nek az átalakulása, az ezze|

kapcsolatbarL az időktjzben kiatakult helyzet miatti kérdések felülvizsgálatz az, amiľől mi
most itt beszéliink. Ez nęm arrőI sző|, hogy a drogbetegek ellźtźĺsa veszélybe kerĹilne a

keľĹiletben. Már csak azért sem, meľt egyébként a Kék Pont tevékenysége nem tőltink fugg.

Tehát itt nem a Kék Pont betiltasa vagy a tevékenységének a megszĹintetése van napiĺenden.

Tęhát ezértkérem, hogy ebben nagyon élesen lássunk, hogy a Kék Pont tevékenysége tőlĺink
fiiggetlentil is tovább folyhat, folyik, folýatódhat, hiszen ez egy civil egyesület. Es amermyiľe

én tudom, kapnak is több olyan helyrőt támogatást, alrĺí az ő tevékenységĹiket a továbbiakban
is akar lehetővé is teheti. Sok szakmai éľvet lehet titköztetni pro és kontra. Nem vagyunk

hivatottak, vélhetem, sem én, sem on, sem egyiktink sem aľra, hogy egy addiktológiai
szakmai vitźLt itt most lefolytassunk. De'az egyik legfobb érv, ha már a szakma oldalaľól

kozeledtink, az pontosan a lakossági elégedetlenség, ahoI, ha itt jól megnéznĹk, mét a
sajtóban is ĺisszecsaptak iskolak a tekintetben, hogy a jarvźnyveszéIy például hogyan, és

mikor magasabb, alacsonyabb. Nekĺink felelős dontéshozókérĺÍ' az elégedetlenség hangját is



meg kell hallani. Ugye ide jcin be szakmai éľvként az, hogy azok az adatok, hogy 1600
kliensből 9 kenil hatékonyan a ľehabilitácíő tltjáravaEY, hogy l00.000 tűből 30-35.000 keľül
vissza a Kék Pont tűcserélő állomásáta,hogy ezek a számok nekünk meggyózőnek tűnnek-e a
tekintetben, hogy a szenvedélybetegek ellátása jó színvonalon történik. Itt szintén egy
szemléletbeli kérdés az, anit Komássy Akos vetett fel, hogy ugye itt nem az a kérdés, hogy a
rehabilitáció területén lépjĺink előľe. Nekem pedig meggyőződésem, hogyha szabad ebben az
ügyben reflektálnom, hogy de igen. De igen. Semmilyen civil szervezet, szak<rlai, oľvosi
eryesület vagy szaktekintély nem adhatj a a|ább, minthogy a végső cél a rehabilitáció és a
szenvedélybetegek lehetőség szeľinti győgyítása. És egy másik, ezze| egyenéľtékű szakrnai
érv a többségi tĺíľsadalom egészségvédelme. Es nektink ezek kózótt kell méľlege|ni. Azt
rnondta Komássy Ákos, hogy éľtik mi a gond a kerĹiletben. Én aľľa kérem, hogy hangulatkeltő
általános megiegyzések helyett legyen szíves ezt a megsegyzését konkľétumokkal
a|áttlmasnani. Hogyha nem hangzanak el az önĺik részérő| konkľétumok, akkoľ mfue a|apozza
eń? Ez egy ijesztgető, hangulatkeltő érvrendszer, én ennek nem fudok a magam részéľől teľet
adn.Igazából a Kék Pont tevékenységét, ugye magam is néztem, ott voltam ezen a Kutatók
Ejszakájarl, ahol nagyon sok adat harlgzott el, Dénes doktoľnő, kolléganőm szavaihozkívánok
csatlakozni, nem kívánom megisméte|ĺi, az ott elhangzottak egyľészt nagyon érdekesek és
vitathatatlanul látszik a komoly munka mogĺltte. Ugyanakkoľ nagyon sok ponton újabb
kéľdéseket vetnek fel. Ugye itt az anonimitás kéľdése miatt egy csomó adatsor bizonýa|arl,
tehát azért an, kę||, hogy mondjam, hogy itt egy monostľatégia, ha lehet így monđani,
témyerésével való küzdelem az, arni ebben az álláspontban most itt megfoga|maződik egyik
résztó|, másik részr(5| a szemléletbeli gond. Az én számomĺa az egyik kérdés az, ha szabad
ilyet feltenni, hogy a tíĺcsere, és annak milyen formája ad vagy ad-e hatékony vźiaszt a
problémaľa, hogyha a rchabi|itáció a végső cél és a táĺsadalom többségi részének az
egészségvédelme. Tehát én azt kérem Komássy Ákostól is, hogy hangulatkeltés helyett
nagyon konkrét javaslatokkal álljon elő. Tobbszot visszatértrá, és ezért most ezt szeretném
Ietisztázru, hogy bar nem én voltam személyemben az, aki itt a száza|ékokat előhoztą - nem,
keľessiik vissza a jegyzőkönyvekben, de nem én voltam _ ettől ftiggetlenti| én azt gonđolom,
hogy mind a hazai, mind a nemzetkozi tapasztalatokban minden lehetséges módot, ami
gyakorlatként valahol funkcionál, meg kell vizsgálni. De ez megint nem az én feladatom,
hanem az addi|<tológiai szakma, és nem is a KEF feIađata, hanem az addiktológiai szakma
fe|ađata. A vita itt egészen konkĺétan arcő| sző|, hogy elindult egyébként a multkori testÍĺleti
ülés dĺintése után egy sajtóbeszélgetés, vita, háboru (?), nevezzfü bráľminek, amiben bizony
például a Kék Pont képviselőjét én magam hďlottam kiilcjnböző sajtóorgánumokban
megnyilvánulni ÍĘy, hogy fulajdonképpen az onkormányzatot |ĺbáztatta ennek a
problémának az e|őél||ásźÉrt. És én azért goĺdolom, hogy ezek után mindenképpen fontos
legalábbis feliilvizsgálru ezt az egész kérdéskĺjľt, meľt hět ez az onkoĺmźnyzatot érintette.
Kciszonö'm.

Dľ. Kocsis ľ'IáLté
S zi|i B alázs képviselő úr, paľancsolj on.

SziIÍ Balázs
Kĺjszönöm szépen a szőt, Polgármester Úr. A KEF elnĺike, Balogh István képviselőtrĺľsam
elmondta, hogy fudja, hogy milyen munkát végzett a Kék Pont a KEF égisze a|att, és ezért
nem javasolja a jövőbeni'tagságukat.Enviszont nem ismerem, ezért az|ewle a kérésem, hogy
avasson be, Képviselő Ur, hogy pontosan milyen szakmai kifogásai vannak a Kék Ponttal
kapcsolatban. Ahogy Ferencz orsolya képviselő asszony kérte' a konkrétumokľa lennék
kíviíncs i, mert ebbő l szintén |.llány o ztak a konkrétumok. Kci s zĺin<jm.
Dr. Kocsis N Iáté



Szili képviselő úr szeľeti mindig elfoglalni az értékellő poziciőt. Majd, ha gondolja, számoĘon
be neki. Pintér Atti|a képviselő úr'

Pintér Attila
Mélységesen egyetértek Ferencz orsolya képviselő asszonytársammal. Arró1 beszé|t, hogy a

kábítőszer használók kezelése kapcsán a rehabilitáciő a legfontosabb. Előszĺjr próbáliuk
megelózni,hogy valakíkźhitőszerhasznáIő legyen, de hogyha rászokott, akkor próbáljuk meg
leszoktatni róla, rehabilitáljuk. Tehát ÍIe az legyen a cél, hogy szinten taľtsuk, és lehe1óvé

tegytik azt,hogy ő minéltöbb kábítószert fogyasszon. Mert ez afajtagondolkodás, amit onök
képviselnek, szocialista képviselőtaľsaim, ez a}lhoz vezet, engedjiik meg' hogy mindenki
fogyasszon arnyi kábítőszęrt' amerrnyit csak akaĺ, sőt mi adjuk neki, egyęnesen az

onkormanyzat á||itson fel bel<jvő szobát? Ahol ápolók jelenlétében lőhetik be magukat? Mert
ez iđevezet ez a fajta gondolkodás, miközben az áIlítőIagos szakétő, akik még a trícserét sem
tudták megfelelő szinten végezni, nem tud aľróI informáciőt, hogy milyen módon, milyen
méľtékben sikertil leszoktatni a kźlbitőszer használókat a kábítós zerrő|,

Dr. Kocsis M:áLté

Megađja aszőtKomássy Ákos képviselő úrnak.

Komássy Ákos
Köszöniim szépen. Tiszelt Polgiírmester Úr! Tiszelt Képviselő-testület! Az ahelyzet, hogy a

Pintér képviseIő ur tudja, a belövő szobĺĺk intézményét emlékeim szerint az interneten látható,

még a korábbi Együttmfüödési megállapodás felbontása kapcsán tett interjújábanFercncz
orsolya képviselő asszony vetette fel, mintegy a tűcsere programnál hatékonyabb módszert.

Egyébként ezze| egyetéľtiink, ahol van keret meg lehetőség a belovő szobák múködtetésével.
Ez valőbarl hatékonyabb ártalom megelőző módszer, mint a tűcsere progľam. Yísszatérve az

eredeti napirendi pontľa, tehát. Igen. Természetesen a céI, azt gondolom minden ép kéz |áb
éľtelmes döntést hoző szźtmáta az, hogy a kźlbítőszer fogyasztók ľehabilitációját elősegítse,

támogassa. Csak az a he|yzet, hogyha addigĺa mar fél tucat, gyakoľlatilag reménýelenül,
gyógyítas szempontjából, ľeménýelen betegséget cipel magával akábitőszer fogyasztó mire
odajut, hogy egyébként adott esetben a leszoktatásźra sor keriil, vagy bármilyen módszene|
megtaIáIná akivezető utat a szenvedélybetegségből, akkor bizony az ő esélyeit romboltuk szét

azza|, hogy nem volt meg a lehetőség arra, hogy szenvedélybetegségen tulmenő betegségeket,

vagy aztkísérő mellékelt betegségeket elkerĹilje. Hangulatkeltésrőlmeg annyit hagy jelezzek,

hogy, tehát,hogy az ahe|yzet, hogy én értem és teljesen egyetértek azza|, hogy Józsefuáľos

számos lakőjźi- rettentően írnta|ja _ engem is initál _ a droghulladék. Ie|zem Józsefuaľos

takői egyáIta|aÍI nem okoltfü a Kék Pontot ezért, egészen adđig, arlíg az onkormányzat
kormanypáľti tĺibbsége nem tlińe rá a hangulatkeltés keretében a bűnös bélyeget a Kék
Pontra, hogy a tűcsere progľamnak egyenes kovetkęzménye a drogszemét teľmelődése. Meľt
hát az ahe|yzet,hogy azért Józsefuaľos kábítószert nem fogyasńő lakói jó eséllyel nem is
hallottak előtte a Kék Pontról, vagy Iegalább is nem sokat. Szóval, én aztjavaslom, hogy

szerintem tényleg érdemesebb ebben sokkal higgadtabban d<inteni, és még egyszer mondom,

tudomasul veszem, fudomásul is vetfiik, hogy a többség úgy döntcitt, hogy a droghulladék
miatt nem kívanja folýatni az együttmfüĺjdést tűcsere program kéľdésében a Kék Pont
Alapítvánnya1. De ettől még az, hogy a Kék Pont szavą véIeménye, tudása ott legyen a

kźhítőszer fogyasztás csokkentő, megeIőző KábítószerĹigyiBgyeztető Fórum aszta|źná|, az ég

világon, ennek a kiszrirését vagy kirakását ég viIágon semmilyen éľwel nekem eddig rnég

,.oki ,,"''' udta a|źĺámasńali. Éppen ezéĺt javaslom a módosító indíwrányom elfogadását.

Koszönöm szépen.
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Dľ. Kocsis M.áté
Megadja a szőt Dľ. Ferencz orsolya képviselő asszonynak.

f)r. Ferencz oľsolya
f{oszönöm a szőt, Szeľetnék néhány szőban reflektálni. Az egyik egy rĺivid kitétel a
hangulatkeltésre. Én azt gondolom, hogy a tények ismeľetę és adott esetben a tények mentén
töľténő dĺjntések nem hangulatkeltések miaff, mi a tényekľől, a tényekľől beszéItiĺnk, amikoľ a
drog hulladékról beszéltĺink, dnabszámokľól beszéltiĺnk, statisztikai adatolľól beszéltĹink,
baľki által megnézheto mennyiségekľől beszéltiĺnk, tűszurásos balesetekľől beszéltiĺnk, amik
ígazoltarl fordultak e|ő a kertiletben. Tehát ezek a|átámaszthatók tényekkel, amikről mi
beszéltiink, ez nem hangulatkeltés, ez a problémakör adott. A belövő szobäk, hogyha itt máľ
fe]ĺnerültek' az a bizonyos video interjú. Valóban, én a következőt mondtam ott is, és
szeretném most e1yszet s mindenkoĺra tisztźtba tenni. Mindenkinek lehet bĺíľmiféle
magánvéleménye egy adott problémakör kezeléséről. Azonbanklzérő|ag szakmai táľsaságok
és szakemberek, jelen esetben az addiktológia szakemberei hivatottak arra, eldöntsék, hogy
mely módszerek hatékonyak egy pľobléma megoldásźlban, a drogbetegek, szenvedélybetegek
kezelésében, rehabilitácíőjthan. Hogy mely módszer hatékony vagy Íuem) az majd el fog
dőlni, amikoľ az addiktológiai magyar szakgźrda a Nemzeti Dľogellenes Stľatégianak a
kialakítasa során végső állásfoglalást letesz az aszta|ra ebben a kérdésben. Nekiink ez nęm
đolgunk. Nekem sem, onnek sem. Bĺáľkinek lehet saját elképze\ése, véleménye erľől, de nem
vagyunk addiktológusok, tehát nem feladatunk ebben a körben állást foglalni. A KEF-nek az
eddigi hatékonyságával kapcsolatban azonbaĺl feladatunk állást fogIďni, és azt gondolom,
csatlakozva Balogh István képviselőtaľsamhoz szeľetném hangsúlyozni, hogy a mi célunk az,
hogy tanulva az eddigi tevékenységből tapaszta|takbő| a KEF hatékonyságát lehetőleg
eľ"ljtik, és a feszültségektől kevésbé terhelt, hatékony működést tudjunk kialakítani.
Uryhogy ennyit tudnék ehhez dióhéjban hozzáťuzni' és remélem, hogy ezze| egy par nyitott
kéľdést sikerĹilt tisztźzni. Kösz<jnöm.

Dr. Kocsis lľĺláté
Pintér Attila képvisető úľnak megadja a szőt. Képviselő Úr parancsoljon.

(16 óra 26 perckor Jakabfy Tamás képvtselő megérkezett az ülésre. Ezzel eg,l időben Egry
Attila alpolgármester elhagłta a termet, a Képviselő-testület létszáma vóltozatlanul I7 Jő.)

Pintér Attila
Köszĺjncjm szépen a szőt Polgiármester Úľ. Nos, én szoktam beszélgetni a
vá|asztőpolgaľokkal, és olyanoktól, akik aKźůvźria téren laknak, vagy a Losonczi lakótelep
kömyékén, őkbizony panaszkodtak maľ korábban is arról, hogy a dľog szemét és a drggosok
problémát okoznak. Es ők mondták, hogy ott vatez a Kék Pont, ahol adjak ezt atút. Es azért
fudom ezze| cźlfolni Komássy képvise\ő űt áI\ítasát, hogy az onkormányzat döntése utĺáĺl
háboľodtak fel a csak lakók a Kék Pontnak a létęzésén, hogy mielőĺ a TestĹilet hatźrozott
volna eno|, én mar egy képviselői kérdés formájźlbarĺ fülvetettem annak szĹikségességét, hogy
a lakóktól érkező panaszok miatt sztintessiik meg a Kék Ponttal az egyuttmiíkcjdést. Eztvissza
lehet keľesru a jegyzőkönyvekben. Köszcinöm szépen.

(I6 óra 28 perckor Dr. Kocsis Máté polgármester távozott a teremből, a Képviselő-testiiĺet
létszáma I6 főre csökkent. Az ülés vezetését Sántha Péterné alpolgármester asszony vette át.)
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Sántha Péteľné
A jegyzőkonyv számára szeretném mondani, hogy átvettem az u|ésvezetést. Szili Balázs
képviselő úrnak adom megaszőt.

Szili Balázs
Köszcjncim szépen a szót, Ha jóI érzéke|tem Polgáľmesteľ Úr vá|aszábő| Balogh képviselő
úrtól nem fogok vá|aszt kapni, de valakitől, azt gondolom akkor is kell, hogy

megvá|aszo|ódjon az a k&đé1 hogyha egyszeÍ az e\oterjesztés ezze| nem foglalkozik, hogy

tulajđonképp"ń u KEF műkĺjdésében a Kék Pont milyen negatív szerepet játszott, ami miatt

most az a javaslat, hogy ők a jövőben ne vegyenek részt a KEF munkájában. Koszönöm
szépeĺ.

Sántha Péterné
Csak megismételni tudom Polgármeste. Úr szavaít, én gondolom, hogy Bďogh István

Szilvesztđr képviselő uľ el fogja mondani SzIIiBaIźľzs képviselő úrnak ezeket, és hogyha úgy

Iátj a j őnak, akkor maj d, j e gy zőkĺi nyvb e i s mondj a.

Dľ. Révész Mźrtaképviselő asszonynak adom meg a szót.

Dľ. Révész Márta
Kĺjszonöm szépen a szőt. Az egyik, amit szeľetnék, most csak megjegyzéseim varurak. Az
egyik, hogy azértRácz pľofesszor addiktológiđ ismereteit és szaktudását ne vonjuk kétségbe.

Szóval azért tételezziik fel, hogy ő is azért a szakemberek kcizé taĺtozik. A másik, amit

szeľetnék mondani, hogyha megnézzilk azt alistźń, amelyik az előzo testiileti ülésen, amikor

erľől đĺjntöttĹink, akkor volt egy lista aľról, hogy mely teľületeken mennyi tut talaltak' Ha

megnézzijk figyelmesen ezt a listát, akkoľ vaĺĺrak olyan teľek, ahol egyetlen egy jűt sem

ta|áItak, vagy lega|thb is nem volt feltűntetve. Nem is egy ilyen tér van. Na inost. Es azéľt

nem, meľt ęzeket a tereket orízzi[k, zárjuk, őrizziJk és odafigyeltink. Tehát, |étezlk arra

megolđás úgy látszik, Irogy a jźúszőtéren ne Iegyen egyetlen tű sem. A harmadik kérdésem az

1enne, azért meg lehet valami módon oldani, hogy a tíĺket továbbra is össze kell valahogy

szedni, tehát valakiknek továbbra is ĺjssze kell szedni. A negyedik pedig azlerlne, hogy rnajd

esetleg' ha Balogh Istvĺín Szilveszter képviselő úr, nem szfüséges, hogy képviselő-testÍ.ileten'

de elmesélné, hogy ez astratégia hol épül és szépül, meľt én is éľdek]ődöm iránta. Kösz<jnöm.

Sántha Péteľné
Képviselő Asszony egyik mondataľa szerętnék reagáIru. A mai délelőtt folyaman négy

óvódamban tettem |źŃogatást, és éppen a T<jmő utcď óvodában, ahol be van keľítve, most mĺír

nemcsak bedobátják a tllt akeľítésen, hanęm átmźlsznak, és úgy dobáljak át a tlĺ. És ezt az

óvónők és az óvodavezető asszony mondta' hogy minden reggel azzalkezdik, hogy túĺézika
j źúszőudv arc kat. Ez szomorú, szomo rú.

Dr. Feľencz orsolya képviselő asszonynak adnĺím megaszőt.

(]6 óra 3I perckar Egľy Attila alpolgórmester visszajott a terembe, a Képviselő-testület

létszómą ]7 íő.)

Dr. Ferencz Orsolya
Köszönöm a szőt Atpolgármester Asszony. Rĺiviđen reagálnék az eđdíg elhangzottakľa. P.iácz

Jőzsefprofesszor uľ szakmai tudását senki sem vonta kétségbe, én nem is hallottam egyetlen

ilyen rnegny|Iatkozástsem' nem is láttam ilyet leírva' nem is enőI varlsző. o azegyikkomoly
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szaktekintély, s vannak még az országban számosan. Példának mondhatnám akĺľ Újhe|yi
doktomőt is, aki eddig nem vett résztaKEF munkájában.Ezutźnreményeink szeľint, majd ha
elvállalja ezt a fe|kérést vagy megkeresést, akkoľ ľészt fog venni, de még vannak azon kívül
számosan, akik mind esetleg nincsenek benne most ebben a KEF-ben, ebben az Egyeztető
Fórumban, de ettől az o szak,łrlai tudásukat senki sem vonja kétségbe, vagy adott esetben ki is
kérheti a KEF a kiĺlĺjnbĺjző szakemberek véleményét. Az onkoľmźnyzat feladat e||átásához,
hogy ugye az afe|adat, hogy mi mindent keľítstink be és védjtink, Képviselőtáľsam is tudja,
hogy egyrészt ez az onkoľmanyzatot ľendkívü|i méľtékben kimeľítő túlterhelő feladat,
rnásrészt mi megtesszük, amit tudunk, igyekszünk egyfe tĺjbb közteľĹiletiinket megújítani,
felújítani, bekeríteni, bekameľiŁní, őnzllj., de a lehetőségeink végesek. A problémát a másik
oldalról is meg kell pľóbálni kezelni. Ebben a múltkoľ még úgy érzem egyetértetttink, és
szeľintem most is egyetéľtiink. Az ővodłĺk problémáját csak megerősíteni tudom. Az én
kĺjľzetemben, például aKatica óvodában rendszeľesen átmásznak a kerítésen, rengeteg a ttĺ,
én magam |áttarfl és vettem észre két fecskendőt a múlt héten eldobva az udvaľon. Ezek
nagyon komoJy kérdéseket vetnek fel. Úgy hogy ebben nem szeretnék most ľészletsebben
nyilatkozni. Es még visszatéľve, mert az e|őzo gondolatomat nem fejeztem be a belövő
szobák kérdésénél még egy gondolatot feltétleniil szeretnék megemlíteni, hogy pontosan
értsék azt, hogy én abban a nyilatkozatban is mit mondtam' és mit gondolok. Az én
szamomra, de én egy vélemény vagyok ebben, nem vagyok addiktológus' t|z én számomĺa az
elfogadható megközelítése a problémźnak a rehabilitáció minél hatékonyabb elérése a
drogbetegeknél, és l<lzarő|ag olyan módszeľeket tudok elképzelni ennek a segítéséľe, ami
ebben hatékony. Hogy ez m| az tartozik az addiktológus szakemberek feladatköľébe és
kompetenciájába, Az nem a miénk. De ez az, amit én ott ezze| a közismeľtebb néwel illettem,
ez nem, ez nagyon sokfele lehet, és nem feltétlenül a világon itt vagy ott modellként elismert,
vagy ismert legliberálisabb dľogkezelési megközelítéseket kell rajta éľteni, sőt nem hogy nem
feltétlenül, egyá|ta|an nem az. Tehát a lényege ennek az, hogy a drogbetegek ellátását minél
inkább arehabi|itáció hatékoĺuryá,téte|ére kell rászoľítani, és ebben |ĺzánőIagaz addiktológiai
szakma illetékes, hogy erre milyen módszereket kíván igénybe venni. Kĺiszĺjncim.

(I7 óra 34 perckor dr. Kocsis Máté visszajött a terembe, a Képviselő-testület létszáma, íg,l
ismét ]8 Íő.)

Dr. Kocsis ľ IáLté

tľtilok, hogy a zźrsző azvo|t,hogy az ellhez éľtő szakembereknek kell ezt megoldani. Én
ezetamezőn is tartanĺím eztaprob|émát.Eznem egy önkoľmányzatképviselő-testiileténęk a
napirenđjébe illeszkedik, különos tekintettel arra) hogy nem eľről van most sző. A
haĺrgulatkeltésre vonatkoző megsegyzéseket csak annyiban egészítenémki, hogy én eltekintek
attól, hogy minden felelősséggel nem rendelkező újságíľó és civilszervezeti tag olyan
nyĹIatkozatokat tett, mely szeľint ađott idézeteket pontosan elővéve én magam HtV jáľv:ĺnyt
idézek elő Budapesten. Eltekintek attól, hogy ez ügyben az ilyen kijelentések kapcsán jogi
eljrírásokat kezđeményezzek. Abban a reményben, hogy ez tobbé nem fordul e|ő, ha
előfordul, akkor megváltoztatom ezt az álláspontomat. A hangulatkeltés részéhez ez
hozzátaĺtozik. Amennýben elfogadjuk aú. az álláspontot, hogy nektink nem feladatunk a
szakmai problémĺínak a megolđása, hiszen nem is értiink hozzá, akkor fordítva is váľjuk, hogy
ezt elfogadjfü, hogy civilszervezeteknek nem feladatuk vezetni ezt avárost, és a felelősségfü
kozelít a nullrźłloz ebben a kérdésben, netán meg is haladja an.. Éppen ezért én azt szerctném
kémí, hogyha az eljźtő civilszervezetek nem fudnak hatékony tanácsot és segítséget adni a
politikai pľoblémáinkĺa, akkor ne várjanak tőlünk sem ilyeneket, és ne tegyenek fel ez iránytl
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kérdéseket saját szakterĹĺletükön, vagy azt illetően sem. Roviden még annyit hagy mondjak,
hogy szeľintęm aZ egész vita a városvezetése szempontjából egészen egyszerű. Azt
tapaszta|tuk, hogy ma maľ a számokat is tudjuk, hogy 107.000 tűt kiosztanak, és 35-40.000.et
visszaszednek. Egyidej u|eg azt á||ítja a Kék Pont, hogy a klienseik tĺibbsége VIII. keľĹileti

lakos. En ezt is nehezen fogadom el, de tegyĹik fel, hogy így van, akkor ez aü.jelenti, hogy a
VIII. kerületben kiosztásra kerĹil és kint is marad mintegy 60.000 db tú. Továbbľa is azt

mondjuk, hogy ez így nem jarja. Teljesen mindegy, hogy ez konerileteken keľül azután
e|helyezésľe, eldobásra,vagy netán otthon a szemetesbe dobja ki a đelikvens. Ha elfogadjuk,
amit a Kék Pont mond, hogy VIII. kerĹileti ahaszná|ők nagy tĺlbbsége, akkoľ plane igaz az
állításunk, hogy a 60.000 hĺnek a jelentos része, ÍIem az egésze, itt maľad a kerületben, és

nincsen semmifele mechanizmus aÍTa kidolgozvą hogy ezhogy kertil visszaszedésre. Ennek a

megoldása, pedig nem egy város képviselő-testületének a fe|adata. Eppen ezért javaslom,

hogy maľadjunk a napiľend rabságábarl, és đtjntsĹĺnk csak aĺról, aĺri az előteľjesztés részét
képezi. Elsőként avita\ęzźrástttkövetően Komássy képviselő úr móđosító indítvanyáľól.

Dr. Kocsis lľ,ĺ.áLté

S zav azäst a b o c s átj a Komás sy Áko s képvi se|ő ur j av aslatát, mi szerint ;

- A határozati javaslat 5. pontja a kovetkezőképpen változzon: ,,Javasolja
Kábítószerüg,li Egłeztető Fórumnak, hogy kérje fel a Háló Kżzżsségfejlesztő
Katolikus Egłesületet, a Roma - Magłar Kézfogós Közhąsznú Alapínányt, a
Fiataloknt, Egészséget, Családot Segftő Kazhasznú Eg,lestilettet, az S.o.S. Egłesüĺet a
Szenvedélybetegehźrt, valamint dr' Ujhelyi Esztert a Kábítószerügli Egłeztető
Fórummunluźi áb an való résm ételre.''

- Az ezt kĺ)vető részt töröljéh és az eredeti határozati javaslat 3. pontjában pedig i.)

pontként szerepeltessék a Kék Pont Dľogkonzultációs Központ és Drogambulancia
Kozhasznú Alapítványt, mint a Kábítószeriig,łi Eg,leztető Fórum munkájóban tovóbbra
is résmételre felkert szervezetek egłiket.

Dľ. Kocsis Máté
MegáL|apitja,hogy a Képviselő-testiilet 3 igen, 14 nem szavazatta|, I tartőzkodás mellett nem

fogađjael Komássy Akos képviselő módosító javaslatát.

ĺZAVAZÁSNÁL JELEN vAN ls KÉpvlsBl.o
A HATÁR oZ ATHI Z AT ALHoz EGYS ZERÚ s zóľo g g sÉc szÜrSÉGES
FIATAROZAT:
419ĺ20Í3.(xI.20.) 3IGEN 14 NEM 1 TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testijlet ligl dönt, hogl nemfogadja el Komássy Ákos Képvtselő módosító
javaslatát, mely szerint

A határozati javaslat 5. pontja a kovetkezőképpen változzon: ,,Javasolja
Kábítószerüg,,i Eg,leztető Fórumnak, hoły kérje fel a Háló KözÓsségfejlesztő
Katolikus Eg,,esületet, a Roma - Magłar Kézfogás Kozhasznú Alapítványt, a
Fiataĺokat, Egészséget, Csalódot Segítő Közhasznli Egyesülettet, az S.o.S. Egyesüĺet a



Szenvedélybetegekért, valamint dr. Úil,ulyĺ Esztert a Kábítószerügyi Egłezĺeĺő
Fórummunlaźj áb an v al ó r é szv é t e lľ e.,,

- Az ezt kovető részt töroljék, és az eredeti határozati javaslat 3' pontjában pedig i,)
pontkent szerepeltessék a Kék Pont Dľogkonzultációs Központ és Dľogambuląncía
Közhaszrui Alapínányt, mint a Kábítószeľügli Egleztető Fórum munlaźjában ĺovábbra
is résmételre felkért szervezetek egyikét.

f)ľ. Kocsis M:áúé
Szavazásra bocsátja a hatátozati javaslatot dr. Ferencz oľsolya képviselő asszony módosító
javas|atával egyĹitt.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. visszavonja a Képviselő-testĺilet l7llf}lt. GV. 07.) sz.hatáĺozatźú,52Il2O|1. (xII. 15.)
számu hatźr ozat 1 . -3 . pontj át, valamint I25 l 20 12. (Iv. 0 5. ) sz. hatáľ ozatźń.

Felelős : polgĺĺrmester
Hatáľidő: 2013 . november 20.

2. a Jőzsefváĺosi Kábítószerigyi Egyeztetó Fórumba az onkorm źnyzat részéri5| a következő
személyeket, intézményeket, gazdasági tiĺľsaságokat, munkaktizösséget delegálja:

a.) Képviselő-testĺilet tagiai k<iztil:

- Dr. FerenczOrsolya
- Dr. Dénes Maľgit
- Dr. Révész Mźĺta
- Kaiser József
- Balogh István

b.) ] őzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal'
c.) Rév8 Józsefuarosi Rehabilitációs és Vaľosfejlesnési Zrt.,
d.) J őzsefvźxosi Kĺjzossé gi Hazak Nonprofit Kft .,
e.) Józsefuiáľosi Egészségü gyi SzolgáIat,
f.) Jőzsetvźtrosi Családsegítő és Gyeľmekjó|éti Kozpont,
g') Józsefuáľosi ovodai Gyermekvédetmi Munkakożösség.

FeIelős: polgáľmester
Határiđő: 20|3. december 3 1.

3. Felkéri az aĘábbi szervezeteket, intézményeket, munkaközcisségeket, hogy aJózsefuĺáľosi
Kábítószeni gyi Egy eztető Fórum munkáj ában továbbra is vegyenek részt:
a) Megálló Csopoľt Alapítvany a Szenveđélybetegekéľt
b) Kapocs Ifirisági SzolgáIatonsegítő Alapítvány
c) Magyat Emberi Jogvédő Központ A|apítvźny JőzanBabak K]ub
d) BFKH Népegészsé gugĄIntézet VI[. Kerületi Kirendeltség
e) BRFK VIII. kerĹileti Rendőrkapitányság
Đ Egybazugyi Tanács



g) Józsefuaľosi Igazgatői Munkaközösség,
h) Józsefváľosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkaközösség.

Felelős: polgáľmester
Hatfuĺďó: 2013. december 3 1.

4. Felkéri Józsefuárosi Kábítószertigyi Egyeztető Fórumot, hogy vizsgá|jafelül és módosítsa

a Szervezeti és Műkodési Szabályzatti és tagjainak összetételét, valamint javasolja a

Képviselő-testtilet, hogy a Fórum évente minimum egy alkalommal iilésezzen.

Felelős: polgáľmester
Hatźnđo: 2013. december 3 1.

5. Javasolja a Jőzsęfvárosi Kábítószerügyi Egyeńetó Fórumnak, hogy kérje fel a Háló
Közösségfej|esztő Katolikus Egyestiletet; a Roma-Magyar Kézfogás Közhasznú
A|apítvźn1Ą; a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Közhasznú Egyesületet; S.o.S.
Egyesiilet- a SzenvedélybetegekéľĘ valamint Dr. Újtrelyi 9sztert a KábítőszeľĹigyi

Egyezteto Fórum munkájábaĺl torténő részvételre, valamint a KEK Pont Drogkonzultációs
Kózpont és Dľogambulancia Kĺjzhasznú Alapítvany tagságát vizsgźt|ja felĹil tekintettel

u11u, hogy az Alapíwlanynak az onkormányzatta| kötött együttmfü<idési megállapodása

2013 . đecember 3 I. napjäv al megszűnik.

Felelős : polgiármester
Hatáľidő: 2013. november 20.

6. A Józsefuarosi KábítószerugyiEgyeztető Fórum üléseinek helyszínét a Bp., V[I. Baľoss

u. 63-67. sz' a|att biztosítja és felkéľi a jegyzót, hogy gondoskodjon Józsefuáľosi

Polgáľmesteľi Hivatalon kereszttil a Józsęfuaľosi Kábítószeriigyi Egyezteto Fórum

technikai és adminisztľációs feladatainak e|Iátasźĺő|.

Felelős: polgármester
Hatándo: 2013 . november 20.

7. Felkéri a képviselő-testĺilet tagiai köziil delegált tagokat, hogy évente - januáľ 3l-ig -

tźĄékoztassiĺk a HumźnszoIgáItatási Bizottságot a Józsefuarosi Kábítószerugyi Egyeztető

Fórum eIóző évi munkájaľól.

Felelős: poIgármesteľ
Hatźndő: 20 13 . november 20.

Dľ. Kocsis M:áLté

MegáI|apítją hogy a Képviselő-testület 14 igeĺ,4 nem szavazatta|' 0 tartőzkodás mellett

elfo gadta a hattľ o zatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELO
a Hĺ'ľÁn oZ ATHI Z AT AL:ľIIZ EGYS ZERÚ S ZóToBB s Éc szÜrsÉcBs
HATAROZAT:
420t20r3.(xr.zo.) 14IGEN 4NEM 0TARTóZKoDÁSSAL
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Á Képviselő-testület úgy dont, hogy

1. visszavonja a Képviselő-testület I7Tl20| 1. 0V. 07 ,) sz. hatźtrozatát, szllf\| l . (xII. 15.)
szźtmuhatátozat 1.-3. pontját, valamint |25120|2. (IV.05.) sz.hatźrozatát.

Felelős : pol giármester
Hataridő : 2013 . november 20.

2. a Jőzsefvárosi Kábítószeriigyi Egyeztető Fórumba az onkormányzat részétó| a következő
személyeket,intézményeket, gazđasági társaságokat, munkaközösséget delegálja:

a.) Képviselő-testĹilet tagai közül :

- Dr. Feľencz oľsolya
- Dr. Dénes Margit
- Dr. Révész ľĺí:futa
- Kaiser József
- Balogh Istvan

b.) Józsefuiĺľosi Polgráľmesteri Hivatal,
c.) Rév8 Józsefuarosi Rehabilitációs és Vaľosfejlesztési Zrt.,
d.) Józsefuáľosi Közösségi HazakNonpľofit Kft.,
e.) Józsefvarosi Egészségiigyi Szolgálat,
f.) Józsefuráľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont,
g.) Józsefuarosi ovodai Gyeľmekvédelmi Munkaközösség.

Fe]elős : polgiírmester
Határidő: 2013. december 3 1 .

3. Felkéri az alábbi szervezeteket, intézményeket, munkaközösségeket, hogy a Józsefuarosi
KábítószerĹigyi Egyeztető Fórum munkájában továbbľa is vegyenek tésrt:
a) Megálló Csoport Alapítvany a Szenvedélybetegekért
b) Kapocs Ifiúsági SzoIgá|atonsegítő AIapítvány
c) Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvany Jőzarl Babak Klub
đ) BFKH Népegészsé gugyi |ntézet VIII. Kerületi Kirendeltség
e) BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitanyság
Đ Egyhazugyi Tanács
g) Józsefuáľosi Igazgatői Munkaközösség,
h) Józsefuarosi Iskolai Gyermekvédelmi Munkak<jzösség.

Felelős: polgáľmester
}Jatźlrĺđo: 20|3. december 3 1.

4. Felkéri Józsefuarosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hogy vizsgálja felül és módosítsa
a Szervezeti és Mfüödési Szabźiyzatát és tagsainak ĺjsszetételét, vďamint javasolja a
Képviselő-testĹilet, hogy a Fórum évente minimum egy alkalomma|i|ésezzeĺ.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. december 3 1 .
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5. Javasolja a lőzsefvárosi Kábítószeľügyi Egyeztető Fórumnak, hogy kérje fel a l{áló
Közösségfejlesztő Katolikus Egyestiletet; a Roma-Magyar Kézfogás Közhasznú
A|apítváný; a Fiatalokat, Egészséget, Családot Segítő Kozhasznű Egyesületet; S.o.S.
Egyesrilet a Szenvedélybetegekéľt; valamint Dľ. Ú;ľrelyĺ E,sztert a Kábitőszeriĺgyi
F'gyeńető Fórum munkájában tĺjrténő részvétehe, valamint a KEK Pont Drogkonzultációs
Kĺĺzpont és Drogambulancia Közhasznú A|apítvány tagságéú vizsgalja felül tekintet1el

aĺra, hogy az A|apítránynak az onkoľmányzattal kĺjtött együttműk<idési megállapodása

20t3. decembcľ 3 I . napjźnal mcgszíĺnik.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 20|3. november 20.

6. A lőzsefvárosi KábítószerĹigyi Egyeztető Fórum üléseinek helyszínét a Bp., VIII. Baross

u. 63-67. sz. alatt biztosítja és felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon Józsefvarosi
Polgármesteri Hivatalon kereszttil a Józsefuaľosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
technikai és adminisztrációs feladatainak ę||átásźxőL.

Felelős: polgármester
Hatandő: 2013. november 20.

7. Felkéri a képviselő-testtilet tagsai köZül delegáIt tagokat, hogy évente - januaľ 31-ig -

tájékoztassfü a HuménszoLgá|tatási Bizottstęot a Józsefuaľosi Kábítószerugyi Egyeztető
Fóľum e|óző éví munkájaĺól.

Felelős: polgármesteľ
Hďaridő: 2013. november 20.

Napirend 5/3. pontja
Javaslat ktilts égvetési szeľvekkel kap cs olato s d iintés ek meghoz ata|ár a
(írásbeli előterj e sztés)
Előterjesző: Dr. Kocsis l:|ĺ4źLté - polgármester

Dr. Kocsis M:áté
A napirend vitájátmegnyitja. Dľ. Révész Mártaképviselő asszonynak megadjaaszőt.

Dr. Révész Márta
E|nézéstkér azoktól, akik a Humánszolgáltatási Bizottság ülésen hallották, ahozzászőlásának

a fele vgyanaz. Az onkormźnyzat méltrán büszke .arra, hogy ,,Idősbaľát onkortlźtĺyzat,,-ttl
vátt. A Szociális Munka Napjan Polgrírmester Ú' indokoltan kĺjszönte meg a szociális
területen és az idősellátasban dolgozóknak a tevékenységét. Ami nyilvan annak is a

következménye, hogy az e|miitidőszakban felépült egy olyan ľendszer, amely pá4át ritkítja a

keľiiletek kĺizott is, mert vannak olyan ellátasok nálunk is onként vállalt ellátások, amelyek

máshol nincsenek. Ezt a ľendszeľ, mint intézményrendszert Nagy Ildikó építette Íöl, nyilván

onkormźnyzati döntések ďapján. Nem akarja, hogy minden éľdemet neki tulajdonítsanak, de

neki ebben mindenképen kiemelkedő szerepe volt. A mai előterjeszésbenaz szeľepel, hogy

az oszi Rózsa Gondozó Szolgálat magasabb beosztású vezetőjének kozalkalmazoÍti
jogviszony át megÍartva, decembeľ 31. ĺapjwaI vezetői megbízatását visszavonja. Étetlentil
áll.lőtt", meľt nem gonđolja, hogy erľe szĹikség van. Ma kaptak egy kiegészítést, anelyik azt



kívanja a|tńámasńani, hogy mi az ami miatt sztikséges az íntézménynek a beolvasztása. Itt
nagyon sok téma van, ami így is úgy is eldönthető. Ami leginkább meglepte, hogy az
indokolás kozott. van, hogy megteremti a lehetőségét annak, hogy az ellátásban az esetleges
duplikációkat kisztĺrhessék. Ez azért lepi meg, meľt évekkel ez e|ótt azéĺ1jött|étre egy olyan
számítőgépes rendszeľ, amely alapján bármelyik intézménynél, bármelyik arľa jogosult rneg
tudja nézli, hogy a másik intézményben hasonló, vagy milycn ellátásban ľészesül az illető
kére|mezo, vaEY ľászoruló. Előfordulhat, hogy van olyan, aki nincs bekapcsolódva a
számítőgépes rendszeľbe, de nyilvan ezt ott kellene megoldani, és nem emiatt összevonni,
vagy beolvasńaĺi egy intézményt. Az étkeztetéssel kapcsolatb an az jő dolog, hogy pályázunk
és lesz saját konyhĺínk, de ez most ebben a pillanatban nem biztos, hogy sztikségessé teszi az
intézménynek a beolvasztásźń. A legutóbbi testüIeti tilésen megkérdezte, hogy a szociális
teri|etęn az íĺtézményvezetők bére kozri fesziiltséget, mikor és hogyan ptóbá|ja az
onkoľmlányzat felo|đani? Amikor a Jőzsefuĺĺrosi Egyesített Intézmények Bölcsődéjének
vezetoje nyugdíjba ment és ilj iĺtézményvezetótbi^ak meg, akkor az i$ vezetőnek a bérét a
I{épviselő-testiilet majdnem duplájában źi|apitottameg, ezértgondolta, indokolt lenne azoszi
Rózsa Gondozó SzolgáLat Yezetojének bérét is rendezni, de azt nem gondolta, hogy oly
rnódon fogiák megtenni, hogy Nagy Ildikó 230.000.-Ft-os fizetése helyett most az új
intézményvezeto fog 250.000.-Ft-tal többet kapni. Sajnálja, és úgy étzi, hogy ez mé|tatlarl
allhoz a munkához, arit Nagy Ildikó az e|mtit időszakban végzett. Nagy megtiszteltetés
szźtmáta,hogy az iinnepségeken üdvözlik, ha ott van, mint a Humánszo|gá|tatási Bizottságnak
a szociális teľĹiletért felelős alelnökét, đe azt gondolja, hogy ez nagy felelősséggel is jáľ.
Ebben a felelősségben szeretne osńozn| és ha ilyen fontos döntések keľĹilnek előkészítésre
akkor, szeretne a felelősségnek megfelelően részt venni abban.

Dľ. Kocsis M:áté
Ennek az ügynek semmi k<ĺze Nagy Ildikó megítélésének. Nagy ndikó munkáját elismerik.
Ne keverjék ide a munkájával egyiitt jań, őt megillető tiszteletet. Raadásul külon is
kiemelték, hogy abban a munkában, abban az eredményben, hogy Idősbarát Önkormźnyzat
díjat nyeľt az onkoľmányzat, neki elévülhetetlen érdemei vannak. Nem egy személy miatti
döntésľől van sző, nem erről varĺ sző, de részletkérdésekben az illetékes helyettesnek Santha
Péterné alpolgáľmester as szonyn ak aďja me g a szót. Paľancsolj on !

Sántha Péterné
Legelőszĺiľ szeretne csatlakozni Polgáľmester Úr szavaihoz, hogy nagyon elismeľik Nagy
Ildikó munkáját és szttmítarlakń.Uj szervezetben is megtalálj a ahe|yét, meg fogjfü találni és
azt hiszí k<jzĺjsen fognak tudni egyĹitt dolgozni. Attól, hogy Idősbaľát onkoľmányzat díjat
nyert ebben az évben a Iőzsefvźrosi onkormányzat, nem érzi, hogy ez a tény klzarná az
egyesítést. Most az új épület még viáľat magára, de ez a szervezet ezzel a fuzióval jön létre. A
Családsegítő és Gyermekvédelmi K<lzponthoz csato|tźk a teljes lÉtBr-progľamot, ami nem
kis feladat. Akkor nem rendeńékavezetőiťĺzetését. Most újabb 90 embeľt fog kapni vezetése
alą és egy nagy íntézménnyé növi k'l magát _ úgy érzi,hogy teljesen jogos _ hogy a flzetését
megemeljék.

Dr. Kocsis lsĺ.áLté

Szi|i Ba|źns Képviselő Úľnak megadja a szőt.

Szili Balázs
A szociá"|is ellátásokat szabtt|yoző 1993. évi III. törvény az nem egy egységesen működő
szociális intézményrő| ľendelkezik, hanem megktilĺinboztet, és nem véletlentil
megkiilĺĺnboztet, ktilönféle a|ap- és szakellátásokat. Ezekdlez a külĺinfele ellátásokhoz
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különfele feltételrendszert rendel' és ennek megfeleloen kiilönféIe intézmények jöttek létľe.
Ennek a koncepciónak a működőképességét egy egyoldalas szösszenettel pľóbálták
megcáfolni, amiben így étzi, meglehetősen súlytalan éľvek szerepelnek. Az összevonás által
aszo|gá|tatáshozvalőhozzáférés hatékonyabb és gyorsabb lesz. Az összevonás utźnugyanaz
az idősember, ugyanabban az idősek klubjában ugyanúgy fogkártyazni, mint eddig' Mi lesz
ott hĺékonyabb, mi lesz ott gyorsabb? Azt az idős embert, akit az ápoló gondozó otthonban
ápoljak, ugyanúgy fogják ápolni, mint eddig. Mi lesz a hatékonyabb, mi |es.z a gyorsabb?
Egységes vezetói szemlélet megteremtése. Mi sztikség van egységes vezetői szęm|éIete? Az
adósságkezelés, idősellátas' a gyermekveszélyeztetés területe, mitől igényli azt, hogy
egységes legyen a vezetőĺ szemlélet, mikor ezek ręndkívĹil külonböző tertiletek, amelyek
specifikus vęzetói szemléletet igényelnek' nem pedig egységeset. Azt gondolja, hogy nern a

szociális szféra uniformizálása lenne a céljuk. Az íntézméĺyvezeto szélesebb kĺiľben
érvényesíteni tudja a humánerőfonások átcsoportosítását rugalmasan alka|mazkođva az
igénye|rhez. Az 1/2000-es minisztériumi rendelet világosan szabźĺ|yozza, hogy milyen
tevékenységek'hez, milyen humánerőforrásokat lehet rendelĺrj'' ezt nem lehe1 egy intézményen
beltil összecseľélni, nem lehet rugalmasan alkalmazkođni az igényekhez. Aki szociális
gondozó és ápoló, nem fog mélyinterjfüatkésziteĺi, aki szociális asszisztens, az nem fog
díjhátrďékot kezelni, aki pedig díjhátralékot kezel, az Ítem fog idősembereket fürdetni. Itt

maximum atakarítőnőt lehet átküldeni az egyik intézményből a másikba. Ezkarcsú inđok,
hogy tisszevonjanak két intézméĺý. Megteľemti a lehetőséget az esetleges ellátásbeli
duplikációk kiszűréséľe. Ha valaki idősek otthonábaĺr kap éÍkezést és emellett a Családsegítő
SzoIgćiatnźi díjhátralék kezelésben is ľészt Yesz, azt az összevonás során sem fogják tudni
kiszíími, meľt mind a kettő egymástól fiiggetlenül sziikségszeľíí. Maximum duplikáció abban
lehet, ha a népkonyhán is kapna étkezést, męg az idősek klubjában is. De ezt is kiszűľi a
renđszer, hiszen van folyamatos konzultáció a két intézmény kdzött.

Dr. Kocsis M:áLté

A Képviselő IJr źita| felsoľoltak kapcsán is elmondható, hogy azok nem szolgálnak
ellenérvként az összevonással szemben. Amennyire igaza lehet abban, hogy ezeknek nincs
<isszefüggéstik eg5rmással, pont annyira igaz lehet az az áIIítás is, hogy éppen ezért az előbb
felsoroltak szerintmindegy milyen stľuktuľában mfüödik. Ellenérvként nem tuđja értelmezni
az e|hangzottakat. Megadja a szőt Santha Péterné alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péterné
Szeľetné megnyugtatni Képviselő Urat, hogy minđen szakellátás ugyanúgy bonyolódik
tovább, ahogyan eddig. Nem fognakhází segítségnyújtóként újságíľót kiktĺldeni. Azthiszi,
hogy az intéznényvezető asszony továbbra is ahe|yzet magaslatán źůI. Emlékeztetni szeretné

a szocialista képviselőtarsďt, két éwel ezeIótt, amikor a Gyermekjóléti Szolgá|atot integĺálták
a Családsegítő SzolgáIathoz, és Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jĺitt létľe, akkoľ is
aggáIyaikvoltak. Azt|liszi' bebizonyosodott, hogy az elmúlt két évben nagyon jólmiíködött,
így is mint Családsegítő és Gyermekjóléti Központ. Más kerületben a teljes szociá|is ágazat

egyíitt van egyesített szociális intézmények megjelöléssel és kiválóan miĺktjdik. Tehát az'
hogy a rendelet kimondja, hogy a megfelelő szakeL|átźs a megfelelő helyen az továbbra is
megmarad, és miután a szociális ágazathoz tartozfü a bölcsőde, az idősgondozás és az

elesettekkel való fogla|kozás az is, elképzelhető, hogy mind a harom egy egységben egyesül.

Dr. Kocsis M:áté
Megadj a a szőt Szi|i Ba|źzs képviselő úrnak.
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Szili Balázs
Az e|őterjesztés szerint a két intézmény működésének felülvizsgá|ata azt á||apitoľta meg,
hogy hatékonyabb lenne az összevonás. Ha jól érti, nem a:ĺól van sző,hogy hatékonyabb l esz
az osszevonás utiĺn a mfüödés, hanem ugyanolyan lesz, úgy is mindegy, meľt változtatunk,
ľneľt szeretiink váItoĺatni.Ezze| mélységesen nem éľt egyet.

I)r. Kocsis Máúé
Reméljük, hogy jcivő ősszel sem változatnak a kerületiek az onkoľmźnyzat vezetésen.
Megadja aszőtJakabfu Tamás képviselő úrnak.

Jakabfy Tamás
Azt gondolją ha azok a dicséretek valóban igazak és őszinték lennének, amelyeket onök az
elóbb elmondtĄ köľĹilbeltit 5 peľccel eze|őtt, akkor nem visszavonnĺák a vezetői megbízást,
hanęm mondjuk az iý iĺtézménynek valamilyen helyettes vezetőjének neveznék ki Nagy
Itdikót. Személy szerint ezt az indoklást nem tudja komolyaĺl venni, és nem tudja tímogatni
sem. Egyébké,ĺt az is egy legitim indok lehet, hogyha valami probléma varlez'zel avezetőve|,
csak most egyá|ta|án ĺem eń' látja, hogy valami ilyesmi ftjlmerült volna. En. az indokolást
pedig úgy tekinti, tirtigyként próbálnak valamit ftilhozni. Ezt az osszevonást akaÍ meg is
szavazná, ha tudná, hogy valójában mi a probléma, és miéľt szeľetnék ezt az <isszevonást
foganatosítani. Úgy gondolją hogy az e|őterjesztésből nem tudja, ami le van írva, nem hiszi
eI, így nem tudja megszavazĺi ezek után ahattlrozati javaslatot.

Dľ. Kocsis Máté
Képviselő Úr két dolgot mondott. Ha mi őszintén mondtuk volna avezetotő|, amit mondtunk,
akkor azt javasolta volną hogy legyen a vezető-helyettes. Az egyik az, hogy őszintén
mondtuk, amit mondtunk, a másik az, hogy tudja-e, hogy a vezető-helyettest nem a
Képviselő-testĺilet nevezikj, ezért merészkedtĺink nem megtenni ezt a javaslatot aKépviselő-
tesĹtilet szźlmáĺa. De még csak nem is a polgármester, vagy az i||etékęs alpolgáľmesteľ
rendelkezik ezze| a jogosítvánnyal. Megadja a szőt Révész MáÍtaképviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Sajnálja, hogy előkeľĺilt a két éwel ezelotti összevonás, meľt akkor is azt mondta, hogy egy
intézmény már az eddigi tapaszta|atok ďapjan fud jól együttmiĺkĺidni, akkoľ is ha egyiitt vaľr,
akkor is ha ktĺlön vannak. Azt gondolja, hogy ez az źńszewezés nem jelenti azt,hogy eZ nęm
fog jól mfü<idni, ez a tendszet. Ez lehet ugyanilyen jól, vagy még jobban míĺködő rendszer,
nem eľről van szó. Sajnálją hogy ez előjcĺtt, mert két éwel eze|őttaztnténnényvezetővel nem
voltak maľadéktaIanul elégedettek. Sajnálja, hogy most paľhuzambaźi|ítottÁk.

Dľ. Kocsis N.Iáúé
A szociális ágazatnak a nagy foľdulata, nem abban van, hogy az eđđigi kiilön feIadatellátás
egységes fe|adatel|átźtssá válik, hanem abban van, hogy az idei évben a Képviselő-testĹilet
tźtmogatta, hogy a tizenharmadik havi bériiknek megfelelő juttatasukat megkaphassák a
szociźl|is ágazat do|gozői. Szeńnte ez az erós hír, minden mást múvitłínak taľt. Ahogy onök is
mondták, az a k&đéses' hogy jobb lesz-e ?z ellátás, az viszont nem kérdéses, hogy
ugyanolyan lesz. Tehát, semmiképpen nem veszíthetnek az átszervęzésen. Bíznak abban,
hogy az eredeti előteľjesztői szźnđék szerint jobban szewezett lesz, és hatékonyabbá vá|hat a
szociális szolgźitatźts Józsefuĺĺrosban. Megkérdezi, van-e kérdés, hozzásző|ás? Amennyiben
nincs, a napiľend vitájátlęzárta. Ahatározati javaslatot szavazástabocsátja.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy



1. a.) 2O|4, január 01. napjátóI az,,oszirőzsa,, Gonđozó Szolgálatot (székhely: 1089

Budapest, Orczy iú 4L.) az á|Iamhźztaľtásľól szőIő 2OI1. évi CXCV töľvény 11. $-a
a|apjtnbeolvadással egyesíti aJőzsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal
(székhely: 1081 Budapest, Népszínházu.2f .),

b.) a beolvadó koltségvetósi szcrv 2013. decembeľ 31. napjan megszÍinik és

á|ta|anos jogutódja a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kcizpont, melynek
nevét 2014. januaľ 01. napjától Józsefuaľosi Szociális Szo1gáltató és Gyermekjóléti
Központ névre módosítj a,

c.) a jeIzórendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást taľtós önként váL|a|t

feladatként a Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 1087

Budapest' Kerepesi ift29lA. sztrrl alatti telephelyén az ,,Ezustfenyő'' Gondozőhźnbarl
20|4. évtó|továbbľa is mfüodteti,

d.) ahatźrozat 1. c.) pontjában megjelölt szociális szolgáltatźsra előzetes taľtós

kötelezettséget vallalaz onkor,mányzat,me|yĺek költsége megközelítóLeg2Dl{. évben
13.110,0 e Ft, a taľtós ktitelezettségvállalás koltségvetési fedezetéként az

<inkormány zat saj tft bevételeit j elöli meg.

Felelős: polgármester
Hattridő: 2013. decembeľ 3|., 20I 4.januar 0 1 .

2. 2014. januar 01. napjátőI a Jőzsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ

a.)engedé|yezettlétszźmźiI77f őbenhatttozzameg,
b.) a koltségvetésben cjnálló címet alkotó szakmai egységeit' azok elnevezését,

fe|adatait, eigeđéIyezett létszźlmźú (szalłnai vezetőkkel egyutt) az a|źhbiak szerint

határozzameg:.

- Gyermekj óléti Központ, engedéIy ezett |étszźm 20 fo
felađatai:

- utcai, lakótelepi szociális munka"
- kapcsolattaľtási ügyelet,
- kőrhazí szociális munka.

- Csaláđsegítő Központ, engedélyezett|étszźlm: 30 fő
feladatai:

- családsegítés,
- adósságkezlési szo|gźitatás,
- szociális étkeztetés, melynek formája népkonyha,

- Gyermekek Átmeneti otthona, engedéIyezettkétszttm: 10 fő
felađataí:

- gyermekek átmeneti otthona,
- kĺízislakások családok átmeneti otthona céIjára.
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- LELEK - Program, engedélyezett|étszám 12 fo
feladatai:

- LELEK-Pont,
- rÉrpr HázI,
- Családos Közcisségi Szálláslrely,
- rÉrpr szá||ás.

-Hazi segítségnyĺrjtás és Szociális étkeztetés, engedélyezettlétszám:33 fó
feladatai:

- házi segítsé gnyúj tás,
- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- Nappali Ellátás, engeđé|yezett létszám 31 fő
feladatai:

- időskoruak nappali e||źúása,
- éľtelmi fogyatékosok nappali ellátása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása.

- Időskoruak Átmeneti otthona, engedélyezett|étszźm2I fő
feladatai:

- időskoruak gondozőhtaa,
- jelzőrendszeres házi segítségnytijtás.

- G azdasági S zew ezet, en gedélye zett |étszátm | 8 f o
felađatai:

- a JSzSzGyK gazđasági-pénzligyi feladatok,
- a Józsefuaĺosi Egyesített Bölcsődék gazdasági-pénnjgyi feladatok.

Felelős: polgármester
Hatźridő: 20I 4.j anuár 0 1 .

3. elfogadja az,,Oszirőzsď'Gondoző Szo|gálat megsziintető okiľatát 2013. december 31-
ihatźl||yal, az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.

Felelős: polgiíľmesteľ
Hatríľidő: 20|3. december 31.

4. elfogadja a Jőzsefvźnosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ módosító
okiľatĺĺt, valamint a módosíüísokkal egységes szerkezetbe foglalt alapitő okiratat 20|4.
januráľ l-jei hatźi|ya|, az előterjeszés 2-3. sz. mellékletében foglaltak szerinti
taľtďommal.

Felelős: polgármester
Hattridłĺ: 20 I 4.j anuáľ 0 1'

5. az ,,oszitőzsď' Gondoző Szolgálat magasabb vezetojének Nagy Ildikónak vezetői
megbízatásźúkoza|kaImazottijogviszonyamegfartása mellett 2013. december 31. napi
hatźilya| visszavonja és felkéri a polgármestert a szĹikséges munkajogi intézkedések
megtételéľe.
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6.

7.

8.

9.

a.)

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. december 3 1.

a beolvadással egyesített intézmény a|ka|mazottjainak további fog|a|koztztását

bińosítja, oly módon, hogy az a\kalmazottakat bérezésben hźĺrány nem éľheti.

Felelős: polgármester
Határidő: 20I4.jaĺruáľ 0 1.

felkéri az ,,Oszirőzsď' Gondozó Szolgálat és a Józsefüaľosi Családsegítő és

Gyermekj ó l éti Ktĺ zp ont intézményv ezetőj ét

a beolvadással egyesített intézmény ingatlan és ingóságainak |eltározásźĺra, az

ingyenes átadás _ átvétel lebonyolítására,

a fog|alkoztatottak ügyében a Kjt.-ben szabtiyozott személyiĺgyi intézkeđések

megtételéľe.

Felelős : koltségvetési szervek v ezetői
Hataridő: 2013. december 31.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési szervek egyesítéséből adódó esetleges

felmentések, végkielégítések összegéről _ melyek fedezetéül af0I4. évi költségvetés

ĺinkormányzati sajátbevételeit jelöli meg - adjon tź$ékoztatást.

Felelős: polgármester
Hataridő: a Képviselő-testtilet z\I4.januaľ havi első ľendes iilése

felkéri a Jőzsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét,

hogy a Józsęfuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ szervezeti és

mfü.ide'i szabá|yzatźi - köttségvetési többlet foľrásigényével egytitt -, a szakmai
programját, a munkamegosztás és felelőss égváI|aIás rendjét rogzíto megállapodását

terjessze be a Képviselő-testtilet20|3. december havi első ľendes üléséľe.

Felelős : Józsefuaľosi Csaláđsegítő és Gyermekj óléti Kozpont vezetőj e

HatÍrĺdő a Képviselő-testĹilet 2013. december havi első ľendes ülése

felkéľi a polgármestert az alábbi okiľatok a|áírźsźna..

a.) a je|zőrendszeres hazi segítségnyujtás feladatellátásľa vonatkoző a Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatősággď kötendő szerzódés, ahatźtrozat 1. pontja szerint,

b.) az,,Ószirőzsď' Gondozó-Szo|gá,Iat'' megsztintető okirata ahatźlrozat 3. pontja

szerint, valamint a Magyaľ Átlamkincstaľ esetleges hianypótlási fe|szőIitásának

teljesítésére azza\, hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen határozalia| nem lehet ellentétes

b.)

10.



11.

és a megszijntető okiľatot lényegi - helyľeigazittlsi kéľdésnek nem minosülő *
kérdésekben nem módosíthatj a,

c.) a Józsefuiíľosi Szociális Szo|gźitatő és Gyeľmekjóléti Központ módosító
okiľata, valamint a módosításokkal egységes sz,erkezetbe foglalt alapítő okbata a
hattrozat 4. pontja szerint, valamint a Magyar Allamkincstaľ esetleges hiánypótlási
felszólításának teljesítésére azza|, hogy a hianypótlás teljesítése jelen hatáľozatta| ľ.em
lehet ellentétes és az alapitő okiratot lényegi _he|yreigazítási kérdésnek nem minős1llő

- kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 2013. december 31.

felkéri a polgármestert a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont
vonatkozásában a mfüĺidési engedélyezési eljarassal kapcsolatos intézkedések
megtételére, oly módon, hogy 2014. januĺíľ l-jével a költségvetési mfüöđési
engedéllyel rendelkezzen.

Felelős : polgrĺrmesteľ
Hat:íľidő: 2013. november 20.

felkéri a polgármesteľt a pérubeli és természetben nyújtott szociális ellátások,
valamint a szemé|yes gondoskodást nyujtó szociális ellátasok helyi szabáIyabő|
3712004. (VII.15.) önkoľmrĺnyzati rendelet módosítasát terjessze elő a Képviselő-
testtilet 2013. december havi második rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a Képviselő-testület 2013. december havi második renđes ülése

a Iőzsefrĺźrosi Szociális Szolgáitatő és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetőjének
bérfejlesztése címén Q01'4. januaľ l-jétől havi bruttó 600,0 e Ft) az otlkormányzat
következő évek koltségvetésének terhére tartós kötelezettséget vźila|, melynek
k<iltségvetési fedezetéu| a20|4. évtő| az önkormányzat saját bevételét jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺridő: 20|4.januaľ 0 1.

felkéri a polgáľmestert, hogy jelen határozatbarl foglaltakat a 2014. évi kĺiltségvetés
tervezése során vegye figyelembe

Fe1elős: polgármester
Hatĺíľidő: 20|4. évi kciltségvetés tervezése

Dr. Kocsis l&ĺáté
Megá|Iapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen,3 nem szavazat1al, I tartőzkodás mellett
elfo gadta a hatáĺ o zatot

12.

13.

14.
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SZAV AZÄSNÁL JELEN VAN 18 KÉPVISELo
A HATAR o Z ATH) Z AT ALH) Z lr,ĺn,r o s ÍľBľľ s zó ľo g s s Éc s zÜ r s ÉcB s
H.ł.ľÁRoze.ľ:
421t2013.6I.20.) 14IGEN 3 NEM r ľaRľózxonÁssa.r,

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a.) 20l4.januĺáĺ 01. napjátóI az,,oszirőzsď, Gondozó Szolgálatot (szélůely: 1o89
Budapest, orcry tft 4I) az áIlaŇláztaľtásról szőIő 2011. évi CXCV tĺlrvény 11. $-a
alapjan beolvadással egyesíti a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal
(székhely: 1 08 1 Budapest, Népszínház u' 22.),

d.) a beolvadó költségvetési szerv 2013. đecember 31. napjan megszűnik és

általános jogutódja a Jőzsefvtlrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, melynek
nevét 2014. januaľ 01. napjától Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti
Központ névre módosítj a,

e.) a jelzőrendszeres házi segítségnyrijtĺs szolgá|tatást tartós cjnként vállalt
feladatként a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont 1o87
Budapest, Kerepesi tft29lA. szźxn alatti telephelyén az ,,Ezistfenyő'' Gondozőházban
2014. évtől továbbra is múködtęti'

d.) a hatfuozat 1. c.) pontjában megjelölt szociális szolgďtatásra e|ózetes taĺtós
kötelezettségetváI|alaz önkoľmányzat, melynek költsége megközelíto|eg2014. évben
13.110,0 e Ft, a tartós kötelezettségvá|La|ás koltségvetési fedezetéként az
önkoľmányz at saját bevételeit j el<lli meg.

Felelős : polgríľmester
Hatĺĺridő : 2013 . decembeľ 3 1 ., 20I4.j anuaľ 0 1 .

2. 2O|4. januar 01. napjától a Józsefuaľosi Szociális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti
Kcizpont

a. ) eng edé|y ezeĹt Iétszźlmát 17 7 főb ęĺ hattt ozza me g,

b.) a költségvetésben ĺjnálló címet alkotó szakmai egységeit, azok elnevezését,
feladatait, engedéIyezett |étszźmźú (szakmai vezetőkkel egyuťt) az a|ábbíak szerint
hatátozzameg:
- Gyermekj ó léti Kö zpont, engedé Iy ezett |étszám 20 fő

feladatai:
- utcai, lakótelepi szociális munka,
- kapcsolattaľtási iigyelet,
- kőthź-z;i szociális munka.

- Családsegítő Központ, engedélyezett|étszźlm: 30 fő
feladatai:

- családsegítés,



- adó sságke z|ési szo|gáltatás,
- szo ciáI i s étkeztetés, melynek formáj a n épkonyha,

- Gyermekek Átmeneti otthona, engedé|yezet1.|étszám: 10 fo
feladatai:

- gyermekek átmeneti otthona,
- W ízis|akás ok csal ádok átmeneti otthona c é|j ar a,

- tÉLEK - Program, engedélyezett|étsztrn 12 fő
feladatai:

- LÉLEK-Pont'
- LÉLEK HázI'
- Családos Közcĺsségi Szálláshely,
- rÉrpr szźĺ||źs,

- Hazi se gítsé gnýj tás é s S zoci áli s étkeztetés, engeđé|y ezett |étszám: 3 3 fó
feladatai:

- házi segítsé gnyúj tás,
- étkeztetés (népkonyha kivételével).

- Nappali Ellátás, engeđé|yezett létszám 31 fĺĺ
feladatai:

- iđőskoruak nappali ellátása,
- értelmi fogyatékosok nappali e|Iátźsa,
- szenvedélybetegek nappali e||átasa.

- Időskoruak Átmeneti otthona, eĺgedé|y ezett letszám 2I fi5
feladatai:

- időskoruak gondozőháza,
- j eLzór endszeres hazi segítségnyuj ĺís.

- G azdasági S zerv ezet, engedél ye zett létszám | 8 fó
feladatai:

- a JSzSzGyK gazdasági-pénzÍigyi feladatok,
- a J ő zsefvríľo s i Egye sített B ĺj lc s ő dék gazdasági-p éĺlzugyi feladatok.

Felelős : polgiírmesteľ
Hatánđt5: 201 4. j anuár 0 1 .

3. elfogadja az,,oszitőzsa'' Gondoző Szo|gźiatmegsziintető okiratátzot3. december 31-
ibatáI|yal, az előterjesztés 7. sz. mellékletében foglalt tartalommď.

Felelős: poIgármester
Határidő: 20|3. december 31.

4. elfogadja a Jőzsefvźtrosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ módosító
okiratát, vaIamint a módosításokkal egységes szetkezetbe foglalt a|apitő okiratat 20|4.
januĺĺľ l-jei hatá|Iya|, az e|őterjesztés 2-3. sz. mellékletében foglaltak szerinti
tartalommal.
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Felelős: polgármester
Hatźtriđő : 20 I 4. j anu.áľ 0 1 .

5. az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gálat magasabb vezetójének Nagy Ildikónak vezetói
me gbízatását koza|ka|mazottij o gvi szo ny a me glafiása mell ett 20 | 3, decemb er 3 1 . nap i

hatźůIya| visszavonja és felkéľi a polgármesteľt a sztikséges munkajogi intézkedések
megtételére.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2013. december 31.

6. a beolvadássď egyesített intézmény alkalmazottjainak további fog|a|koztatását

biĺosítja, oly módon, hogy az a|ka|mazottakat bérezésben hátľany nem érheti.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2014. ianuár 01.

7. felkéri az ,,oszlrőzsa'' Gonđozó Szolgálat és a Józsefuarosi Családsegítő és

Gyermekj ó l éti Kö zp o nt iĺtézményv ezetőj ét

a.) a beolvadással egyesített iĺtézmény ingatlan és ingóságainak |eItározástĺra, az
ingyenes źńađás _ túvétel lebonyolításaľa,

b.) a foglalkoztatottak tigyében a Kjt.-ben szabáIyozott személyügyi intézkeđések
megtételéľe.

Felelős: költségvetési szervek vezetői
Hatźridő: 2013. december 3 1.

8. felkéri a polgiĺrmestert, hogy a költségvetési szeľvek egyesítéséből adódó esetleges

felmentések, végkielégítések ĺĺsszegéľől _ melyek fedezetéiiI a20|4. évi költségvętés
tinkoľmányzati sajźúbevételeit jelöli meg - adjon tájékoztatást.

Felelős: polgármester
Hatariđő: a Képviselő-tęstület 20|4.január havi első ľęnđes tilése

9. felkéľi a Jőzsefvźnosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kĺizpont inténnényvezetőjét,
hogy a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont szervezeti és

működési szabźlyzatát _ költségvetési többlet fonásigényével egyĹitt -, a szakĺnai
ptograĺnját, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rogzitő megállapođását

terjessze be a Képviselő-testĺilet2013. december havi első rendes Íilésére.

Felelő s : Józsefu aľo si Családsegítő és Gyeľmekj óléti Központ v ezetője

Hatariđo: a Képviselő-testtilet 2013. december havi ęlső rendes ülése

10. felkéri a polgármesteĺt az alábbi okiratok aIáírźsźral.
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11.

a.) a je|zorendszeres házi segítségnýjtás feladatellátásra vonatkozó a Szociális és
Gyermekvédelmi F ői gazgató ságga| kotendő szer ző dés, a határ o zat 1 . pontj a szerirlt'

b.) az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gá|at', megsniĺtető okiľata ahattrozat 3. pontja
szeľint, valamint a Magyar Államkincstáľ esetleges hianypótlási felszólításának
teljesítéséľe azzal, hogy a hianypótlás teljesítése jelenbatátozatta| nem lehet ellentétes
és a megszĹintętő okiratot lényegi _ helyreigar,ít'ási kérđésnęk nem minősĺilr5 -
kérdésekben nem módosíthatj a,

c.) a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ módosító
okirata, valamint a módosíüísokkal egységes szerkezetbe foglatt alapitő okirata a
hatźrozat 4. pontja szerint, valamint a Magyar Álhmkincstar esetleges hianypóttási
felszólításanak teljesítéséte azza|, hogy a hiĺĺnypótlás teljesítése jelen hataľozatta| ĺem
lehet ellentétes és az a|apítő okiľatot lényegi _he|yreigazíŁĺsi kérdésnek nem minősiilő
_ kérdésekben nem módosíthatja.

Felelős: polgármester
Hattndó 2013. decembeľ 3 1 .

felkéri a polgĺíľmestert a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont
vonatkozásában a működési engedélyezési eljarással kapcsolatos intézkedések
megtételére, oly módon, hogy 2014. jarnáĺ l-jével a kĺiltségvetési műköđési
engedéllyel rendelkezzen.

Felelős: polgármester
Hatariđő: 2013 . november 20.

fęlkéri a polgáľmestert a pénzbeLi és teľmészetben nyújtott szociális ellátasok'
valamint a személyes gondoskodrĺst nýjtó szociális ellátások helyi szabá|yairő|
37/2004. (VII.15.) <lnkormányzati rendelet módosítását terjessze elő a Képviselő-
testiilet 2013. decembeľ havi masodik rendes ülésére.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: a Képviselő-testtilet 20|3. december havi második ľendes ülése

a Jőzsęfrĺźnosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kozpont magasabb vezetőjének
béľfejlesztése címén Q\I4.januáľ l-jétől havi bruttó 600,0 eFt) az onkormányzat
következő évek költségvetésének terhére taľtós kötelezettségď vá||a|' melynek
költségvetési fedezetéu| a20I4. évtó| az ĺlnkormányzat sajźtbevételét jelöIi meg.

Felelős: polgáľmester
Hataĺidő: 20 I 4. januar 0 1 .

felkéľi a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakat a 20|4. évi kĺiltségvetés
tervezése során vegye figyelembe

Felelős: polgiĺrmesteľ
Határiđiĺ: 20I 4. évi költségvetés tervezése

12.

13.

14.
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Napirend 5/4. pontja
Javaslat tag delegálásáľa a Szakkay József Szakkiizépiskola intézményĺ
tanácsába
(írásbeli előterjesĺés)
Előterj esztő : S antha Péterné - alpol gármester

Dr. Kocsis M.áLté

A napirend vitáját megnyitja, a napirend vitáját lezfuja. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1) a Szakkay József Szalckozépískola (székhely: 1086 Budapest, Baross u. 127. U3A)
intézményi tanácsttbaKaiser Józsefet delegáIj a,

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. november 20.

2) fe|kén a polgármestert, hogy ahatźrozat 1) pontjáľó| tájékoztassa a kĺjznevelési intézmény

igazgatőjźú.

Felęlős: polgármester
Hatźndő: f0I3. novembeľ 25.

Dr. Kocsis M.áLté
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet 17 igen,0 nem szavazatta|, I tartőZkodás me]lett

elfo gadta a határ o zatot

ĺZAV^Z^SNÁL JELEN VAN ts rÉpvIspro
A-HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z unĺ o s ÍľBTT S ZóToB B S ÉG S ZÜK S ÉGE S

HATÁRoZAT:
422t20Í3.(xl.20.) 17IGEN 0 NEM 1. TARTóZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1) a Szakkay József Szakközépiskola (székhely: 1086 Budapest, Baľoss u. l27. V3A)
íntézményítanźrcsábaKaiserJózsefetďelegáIja,

Felelős: polgármester

Hatláľidő: 2013. november 20.

2) fe|kéria polgármestert, hogy ahatáĺozat 1) pontjáróItájékoztassa a köznevęlési intéznlény

igazgatőját.

Felelős : polgĺírmester
Hataĺiđó: 20|3 . novembeľ 25.
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Napiľend 5/5. pontja
Javaslat la ká s o k fel új ítás á ľ a a l.É:ĺnK-P ľo gľam keľetób cn
(írásbeli előteľj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Zentai oszkĺĺr - képviselő

Dľ. Kocsis N'ĺáté
Napirend vitájźt megnyitja, megadja a szőt Komássy Ákos képviselő ľészéľe.

I(omássy Ákos
Tisztelt Polgiĺľmester Űr, Tisztelt Képviselő-testület! Mindenekelőtt örtilnek annak,' hogy
rnegvannak az e|ső ľemélhetőleg a ľeintegľáciőt sikeresen abszolváló résztvevői a LELEK-
Progľamnak. Az gondolja, erľe büszke lehet Józsefuaľos, és az onkotmźnyzat is. Egy fontos
elórelépés. Hozzźńartozlk azonban a szomorú valósághoz az is, hogy ugyan ez a
kormánytöbbség ezen kozben fovaľosi szintľe emelte a közteľiileti hajléktalan iildĺjzést, és
mlnđezt amęllett keLl ezt a helyi jelentős előrelépést elismeľniink, hogy eközben azt |átjl,lk,
hogy a Fővarosi onkormanyzat közterület használati tilalmi rendeletében gyakorlatilag
megindult az egész Fővarosban a hajléktalanok módszeres kiľekesztése, miközben
megközelítőleg sincsen a hajléktalan ellátás teljes egészében biztosítva, vagy anól
gondoskodni képes szá|Iő és ellátó kapacitas. Bizzvĺ.k berure, hogy ennek a legkevesebb
áidozata lesz. Sokkal jobban örültek volna, ha a Józsefuaľos elmúlt néhany éves
tapaszta|atából csak a pozitív élmény, tehát a hajléktalanok ľeintegľáciőjfua és életiik
rendezésére kialakított megoldások terjednek el. A hajléktalanok tilalmi kitilđözése a
kĺizterĹiletekről nem. Sajnos eznem így lett.

Dr. Kocsis M:áLté
Képviselő Úr minden testtileti ülésen ta|áI egy apropót a:ĺa, hogy minden ide nem való
gondolatait elmonđja, amit mindig tisztelettel megkĺisz<intink. Most is megkĺiszilnjiJk az
értékes gondolatait. E'gytészt legyen kedves a Fővaľosi KözgyĹilésben megvitatni, másrészt
nagyon nem illik a napiľendhez, ezért nem is szeretne ebbe az tigybe belęmenni. Viszont tett
egy olyan kijelentést, ami válaszértkiáIt ez pedig 

',reméli, 
hogy kevés tldozatot fog szedni az

źúa\akitźLs,,. Tisztelt Képviselő Úr! Amikor ontik irányítottźk ezt a vźrost, nem ezt, hanem
Budapestet _ akkor egy ciklus alatt százharmincegy ember halt meg azutcźkon. Akkoľ mi is
reméltĹik, tesznek valamit, hogy kevés á|dozat legyen. Ezzel szemben ebben a budapesti
városvezetési ciklusban egy ember fagyottmegaz utcĺĺn, ami valóban pont eggyel több, mint
ami a megengedett szám lenne. De ha mér az áIdozatol<rlá| tartanak, akkor nem is azt a szőt
mondaná, hogy jóvat több átgondoltságot és némi maguĺkba nézést ajźnLana, vagy
cinmagukba nézést ajánlana a fővarosi párttaĺsainak a hangoskodas meg a sĺiletlenség
mondása helyett. Nem emlékszik arra, hogy źidozatokat szedetĺvolna a mostani hajléktalan
politika, de tudja, hogy ők is azok kozétartonlak, akik kiizdenek, hogy lehessen az utcán élni.
Továbbrais azt monđják, hogy az ellenkezőjééľt ktizdenek, vannak szociális intézkedései, és
ľendészeti intézkedései is. Nyilvźn ezt onök is tudjfü, reméli, csak elfelejtik. Ha pedig ań' az
źilítzsát is tette, hogy nincs elég férőhely, akkor legyen kedves Ivanyi Gábor barátját
megkérdezni arra vonatkozóan, hogy hany ferőhelyľe volna még szfüség, meľt a
szociobiznisznek a legfontosabb pillére, hogy nem határozzźk. meg az e||átottak lehetséges
k<jrének a számát, eľre való hivatkozással lehet pénzt kémi, jó szĺíndékú emberek ađőjábő|,
onkormźnyzatolctól, állami támogatásból és mindenből. Cserébe, ha megmondaniík
tisztességesen az ebben dolgozó szakmabeliek, hány hajléktalan van ma Magyarországon,
mert négyezertóI, negwenezerig mindenféle számot mondanak, akkor a Fővaľos vezetése,
illetve a kormányzat ennek a feltételeit megteľemtené. Ez egy csiki-csuki játék, amit elég
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ízléstelennek taľt, dę ez évek óta megy. Nem mondta volna el, ha nem kezd el on aZ

á\dozatoből beszélni. Azok a legnagyobb brĺnösc'k ahajlékta|arl ellátásban, aklk ezt végzik,
maradjuk aľĺryiban. Az, aĺnít ma hajlékta|an e||átásnak hívnak, szerinte a közľöhej tárgya
azon tv|, hogy szeľvezet\en és euľópai mintfühoz nem hasonlítható egyetlenegy euľopai
országban nem működik így. Ilyen idióta módon szervezett szocio hajléktalan ellátás,- rnint
ahogyan itt néhányan en' uz1k. Néhanyan nagyon jól élnek belőle, bizonyos emberek. Éppen
ezért az a kérése, hogy mielőtt ezeket a kijelentéseit megteszi, gondolja mindig ęzeket is át.

Egyébként az ot Iakásnak a felújításanáI tartanak, de tudomásul vette, hogy megragadta- az

alkalmat, hogy az országos politikai központi tizeneteket elmondja itt a képviselő-testiŁleti
ü1ésen.

Megadja aszőtJakabfy Tamas képviselő úľnak.

Jakabfy Tamás
A tngyhoz szeretett volna szólni, de most mar nem tudja megállni, hogy legalább egy
mondatot ne kommentáljon ide. Ha az|eĺlnę a FIDESZ-nek a legnagyobb pľoblémája, hogy
nem tudja, hogy hríny hajlékĹalan van, hát azt monđja, hogy az utőbbi haľom évben sokkal
bonyolultabb problémakat meg tudtak oldani, keresztiil tudtak verni a törvényhozáson. ]rrem

hiszi, hogy két nap alatt ne fudnak eztakérdést is leľendezni. Azt gondolja, hogy a város
vezętésének sem éľdeke, hogy ęzt a szźĺrlot hitelt érdemlően ki tudja mutatni, mert az, nem
éppen a városvezetésre vetnělo színt. Visszatérve a tárgyra itt a LÉLEK-Pľogram keľetében

felújítandó lakásokĺa. Nem előszĺir van ilyen lakásfelújítás előttiik. Még mindig sokalja, hogy
a legfeljebb 30 m2-es lakások esetén 2-3 millió foľintos feIújítási, illetve pontosabban

lakhatóvá tételi szám|akat Iát. Elhiszi, hogy teljesen lepusztult állapotban vannak, đe a.zért

60.000- 100.000.- foľint négyzetméterenként, ťlgy gondolja, hogy ez egy óľiási összeg, ahhoz
képest, amibe ezek \al<hatóvá tétele keľülne. Hozzáteszi, van még |0 Yo tartalékkeret rneg

plusz 10 %obonyo\ítási díj, ami plusz 20 % jonezel<hez. Azt gondolná, hogy mrĺködőképesebb
és jobb lenne, ha ugyanemyi péluből kétszer ennyi lakást hozntnakhaszná|hatő állapotba,

nem feltétlenül top minőségbe, hanem haszná|ható, lakható állapotba tudnfü hozni. Azt
gondolja, hogy ezek aszámoknem ľeális számok.

(t7 óra l0 perckor Sántha Péterné alpolgórmester asszony tdvozott az ülésről, a Képviselő-
testület létszáma 17 főre csokkent.)

Dľ. Kocsis M:áté
Erre a kérdésére majd Kovács ottó ur fog válaszolni. Azt gondolja, hogy jó ajtón kopogtat,

amikor a törvényhozas előkészítés ajtaján kopogtat. Volt szerencséje az új hajléktalan
jogszabźiy-tervezetének elkezdésében, és tudja, hogy kik hekkelték megazegészet, azellátők
képviselő Úr. szanaek volt arrą hogy definiálásra kerüljön _ egyébként a cseh minta volt az

.gýĺk kĺjvetendő modell, amit szeľettek volna felállítani. Definirílasra keľüljön a

ľráilełtalanság fogalma, mit jelent az,hogy vďaki hajléktalan. Hajléktalan ember-e az, aki az

utcán él, de egyébként van l/l-es magĺíntulajdona. Ha definiálásra keriil, akkor meg lehet

hatźrozĺĺ a számźń. Nyugat-európai államokban haľomhavonta feliilvizsgďjfü, hogy

fennállnak-e a hajIéktalanságnak a kcirĹilményei. Ez a jogszabtt|y-tervezet el kezđett
kialakulni, tekintettel ata, hogy mindig is a hajlékÍalan ellátással volt problémám. Ennek a
jogszabáIy-tervezetnek a létrejotĺét, azok hekkelték meg, akik húsz éve beĺme ülnek a

izociális ellátásbaľr a kormányoktól és mindentől függetIenül. Nevén is tudná nevezni őket,

többük itt is van a kerületben és mindent urďnak, ami 'a pénzek e|osztásátől elkezdve, a

normatív támogatásokig jelent akźn a jogszabźĺ|yokig. Ertsék meg' nem á1l érdekükben egy
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másikféle hajléktalan ellátási modell bevezetése' nem ál1 éľdekükben a pontos sztlm, a
definíció, az után követés, az életkörülmény vizsgá|at törvényi szinttĺ szabá|yozása, rneľt
nagyon-nagy pénnő| van szó. Ezt kerek-perec ki kell mondani. A legiobb ajtón kopogtat,
resztvettem benne. Még a mai szociźllis kormányzatban is jelentős beosztásokban ott ülnek
minisztéľiumi szinten azok az emberek, akik ennek a szociális lobbi csopoľtnak a tagsai.
Ta|źikozott veltik, kezet is fogtak, egymásra is néztęk, és mind a ketten tudták, hogy miľől
van szó. Az egész törvényt, űgynevezett szakmai szempontok miat1 ők hekkelték meg. Ez a
snntiszta igazsáĺg, bízik benne, hogy ezt a néhány mondatát is előkeresik a rnai
jegyzőkönyvből. Kovács ottó iigyvezeto igazgató úľnak megadja a szőt.

Ifuvács ottĺó
Tisztelt Képviselő IJrl. Az öt lakás kivá|asztása a Csa|ádsegítő Szo|gá|at együttműködésével,
és veltik közĺjsen tcjrtént' Veliik végig jarták ezeket az ingat|anokat és a javasolt mrĺszaki
paraméterek keľtiltek beépítésre. Az ot lakásból a 100.000.-Ft-os felújítási kĺiltség csak egy
lakásnál áll, valamelyiknél mégaz 50..000.-Ft-ot sem éri el. Azt,hogy milyen munkfüat takaľ
aza3. oldal (1) bekezdésében részletesen is leíľták. Alapvető feladat a ftjldszinti lakasoknál a
vizesedés megsziintetése, illetve az épn|eĘépészetnek a korszeľiĺsítését tették fontos feladattá.
Azt gondolja, hogy ezęk az arak egyá|talán nęm tű|zőak.

Dľ. Kocsis ľ{áté
Megadj a a szőt Szi|i Ba|azs képviselő úrnak.

Szili Balázs
E|nézést kér mindenkitől, amiéľt nem a napiľendi ponttal kapcsolatban szőI hozzá, hanem
Polgármester Úr által elmondottakra reagál. Nagyon jól hangzik az a statisztikai adat, hogy
egyetlen egy ember halt meg az utcán, csak hiányzik mellőle az a statisztikai adat, hogy
nyolcvan utcĺáľól kőrhazba szá|lított hajléktalan halt meg a kőrházbarl. Abban igaza van
Polgármester Úrnak, hogy a 130 fóhöz képest ez jőva|kevesebb. Ivlínyi Gáboŕ szervezetének
is van szerepe abban, hogy kevesębben haltak meg. Személyesen dolgozott a Dankó utcán és
onnan sok embeľt szállítottak be, tehát Iványi Gábor tevékenysége nem annyira negatív, mint
úogy aztPo|gźĺrmester Úľ mondta.

Dr. Kocsis N'ĺ.áúé

Az a szám, hogy nyolcvan hajléktalan halt meg kótházakban, u ugy igaz, hogy közülfü
ĺitvenhárman ha jól emlékszem toxikológian. Ne keverjék a fagyásos haláleseteket az egyéb
szenvedélybetegségekhez kotheto hďálesetekket. Ami a végeľedméný tekintve ugyanolyan
sajnálatos, csak a vita szempontjából jegyezte meg. Megaďja a szót Vöľ<is Tamlís képviselő
úľnak.

Vtirłis Tamás
RendkívĹil sajnálatosnak tartja, hogy a keľület legegyértelmúbben megítélt programja során
arĺól kell vitatkozni, hogy a Fővarosi K<izgyiĺlés milyen jogszabáiyokat alkot. A LÉLEK-
Pĺogram az ęgy mintaszerii progľam' Nyugat-Erľópából is elismeľéseket vívott ki. Úgy
gondolja, hogy nemcsak Józsefuaľosnak, hanem Budapestnek is egy mintaértékű állomása.
RendkívĹil szomorúnak tartja, hogy bármilyen hasonló ügyben, az ellenzék fogadatlan
prókátorakéĺt a hajléktalanoknak ođaá|| és elmondja, hogy a jobboldal éppen aktuális
tobbsége országgyíilésben, közgyűIésbe, Jőzsefuáĺosban hogyan vegzźija, hogyan rabosítja,
börtönbe zźnja a hajléktalanokat. Erľől nincsen szó. Amit Polgáľmesteľ Úľ idézett az nagyon
beszéđes adat' amit Szili Képviselő Úr mondott, Íőleg a pontatlanságamiatt és a logikailag is
téves megközelítése miatt, mertaz utcán beteg, legyengült szervezeťu emberek élnek, biztos,

57



1.

hogy sokkal betegebbek, mint az át|ag. Éppen ezéľt sokkal többen meghalnak közülük, ĺnilrt
az átlag, de ezek nem a fagyásos esetekľe vonatkoztak. Ezt ne keverjĺik össze, itt

emberéletekĺől beszélünk, és úgy beszélĺink, - szerinte rendkívtili ízléstelenül - hogy nincs
mögötte valódi taľtalom. Ez a je|en|egi józsefrarosi és fováľosi vezetés azt érte e|, hogy az

egyébként mindennapos hajléktalanokat érintő fagyásos haIáI, radikálisan majdnem I00 %.

osan lecsökkent. Ha ez nem eredmény, akkor semmi sem. Megjegyzi,hogy a hajlélctalanok
nem 2010-tő1 kerĺiltek azutctna, hanem volt itt egy fővaľosi vezetés, aminek aszánai ľnost
sokkal jobbak, de húsz évig nem foglalkoztak ezze| a kérdéssel. Annyit tudtak hozzá tenni,
hogy minđenki feküdjön, ott ahol lehet, és ott meg is haltak. Nem csináltak semmit, aŽ;on

kívĺil, hogy aľról beszéltek, hogy nekik joguk van ilyen életet éLni. An. gondoIja, hogy a

kérdés nem megfelelő oldalról van megkoze|íNe,mint ahonnan kellene, mert aľról kéne, hogy
hogyan lehetně ezęket az életeket megmenteni. ontik eĺről nem beszélnek, elvekľől
beszélnek, jogokról beszélnek, miközben a jelenleg regnźtlő vezetés életeket mentett meg a

döntéseivel és pénzt fordított ana,hogy ez az ellrátás javuljon.

Dľ. Kocsis NIáúé
Két év elteltével vissza sem térnék affa a kéľdésre, hogy a rendőrséget és az önkormányzatot
éľt hĺntetéseken civil támadásokon elhangzott szlogenekből mi vďósult meg, mert nagyon
kellemetlen lenne mindenkinek, aki azon részt vett. Meľt börtönbe keriilnek a hajléktalanok,

meg megbírságolják őket. Most megkéľdezném onöket, hogy hany hajléktalan kerĹilt

bcĺrtcinbe' az elég kellemetlen lenne. Ha megkétdezĺé, hogy hany hajléktalan kapott
pénzbírséęot, akkor nagyon kellemetlen lenne a váIasz, így két év után. Inkább döntsenek

anól, hogý felújítanak öt lakást, vagy sem. A napirend vittĄe,t.Iezárja.Szavazásra bocsátja a

hatźr o zati javas latot.

A Képviselő-testtilet úgy dĺint, hogy

az a|ábbi 5 önkormĺĺnyzati tu|ajdonú lakást a rÉlBr-Program keretében felújítja és a
lakhatóvá tételĹik érdekében szĺikséges felújítás kóltségét 14.277.480 Ft-ban biztositja,
melynek fedezetéül 8.000 e Ft összegben a 11602 címentervezett kéménykaľbantaľtás doIogi

e|őirźnyzat maradványát,6.277,5 e Ft összegben a 11601 címen tervezett otpacsiľta utca

felúj ítási elóír źny zat maradványát j elĺili me g :

clm alapteľĹilet (m,)
komfort
fokozat

I VIII. ker. Bauer Sandoľ u. 4. fszt. 3 27,58 félkomfortos

2. 29,9 félkomfortos

aJ. VIII. ker. Dugonics u. 16. I. em.23: 26,66 komfortos

+. VIII. ker. Mátvás tér2. fszt. 4. 29,4 komfoľtos

5. VIII. ker. Nagýemplom u. 5. II. em. 16. 28,29 felkomfortos

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. novembeľ 20.
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2, a határozat 1. pontjábarr foglaltak miatt az onkoľmányzal. kiadás |1602 cím dologi,
kernénykaľbantartás e|őirányzatról _ kötelezŕ| fe|adat- 8.000,0 e Ft-ot, a l l60l cím otpacsina
utca felújítási _ önként vá||a|t feladat - e|őirányzatárő| 6.277,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a |160f
cín|akőhaz felújítás, LÉLEK lakások fe|tĄítása- önként vállalt fe|adat - e|őiiarryzatáta.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2013. november 20.

3. felkéri a polgáľmestert, hogy a hatźrozatbaĺ foglaltakat az onkorményzat 20t3. évi
költségvetésének módosítása soľĺín vegye figyelembe.

Felelős : polgiírmester
H:atźriđő : a ktiltségvetési rendelet kĺĺvetkező módosíüĺsa.

4. felkéri a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdá|kodő Kft. ügyvezeto igazgatőját a hattrozat |.
pontjában meghatározott lakások feItýítására vonatkozó vźi|a|kozási szerzóđésęk
megkötésére.

Fe] elő s : Ki sfalu Józsefu áro s i Y agy ongazdálko dó Kft . ügyve zető igazgatőj a
Hataridő: 2013 . novembeľ 3 0.

5. felkéri a Kisfalu JózsefuárosiYagyongazdátkodó Kft. ügyvezeto igazgatoját,hogy ahatározat
1. pontja szerinti felújítási munkálatok befejezését követően gondoskodjon a lakások
béĺbeađásáről' a Jőzsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének javaslata
a|apjźn azon jogosultak részére, akik a tÉLEr-pľogramban meghatźrozott feltételeket
teljesítették.

F e lel ő s : Ki sfalu J őzsefu źtt osi Vagyong azđá|ko đő Kft . ügyvez ető ígazgatőj a
Hataridő : 20| 4.j anuár 1 5.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy az Emberi Erőfoľľások Minisztériumával a lÉlBr-Progľammď
kapcsolatosan folytatott támogatźsi egyeztetések során kére|mezze a jelen hatźrozat a|apjźn
töľtént felúj ítások elszámolhat őv á téte|ét.

Felelős: polgármester
IJat.ándő: 2013. november 20.

Dr. Kocsis M:áté
Megá||apÍtja, hogy 17 igen, 0 nem, 0 hrtőzkodással a Képviselő-testÍilet elfogadta a
határozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN ls KÉpvlspro
A HATÁR o Z ATHI Z AT ALHI Z nĺn,ĺo s ÍľpTT S ZóToBB S ÉG SZÜKsÉGES
HATÁROZAT:
423/20L3.(zu.20.) 17IGEN 0 NEM 0 TARTOZKODÁSSAL
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

|. az alábbi 5 önkoľmányzaÍi tulajdonú lakást a lÉlpr-Pľogľam keretében felújítja és a
lakhatóvá tételtik éľdekében szükséges felújítás ktlltségét 14,277,480 Ft-ban binosítja,
melynek fedezetéül 8.000 e Ft összegben a IL602 címen tervezett kéménykarbantarĹás
dologi előirtnyzat maradványát, 6.277 ,5 e Ft összegben a 1 1601 címen tervezett otpacsiľta
utca felúj ítási elő iľálry zat nlar adufuryát j elci Ii rrre g :

clm alapteľület (m,)
komfort
fokozat

1. VIII. ker. Bauer Sandor u. 4. fszt.3 27,58 félkomfortos

2. VIII. ker. Dusonics u. 11. fszt. 1 29,9 félkomfortos

a1 26,66 komfortos

Á VIII. ker. Mátvás tér 2. fszt. 4. f9,4 komfoľtos

5. f8,29 félkomfotos

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 20.

2. a hatźrozat 1. pontjában foglaltak miatt az onkormányzat kiadás |1602 cím dologi,
kéménykaľbantaľtás e|őirźnyzatról _ kötelező feladat - 8.000,0 e Ft-ot, a 11601 cím otpacsita
utca felújítási _ önként vá||a|t feladat - e|oirźnyzatźrő| 6.277,5 e Ft-ot átcsopoľtosít a I|602
cím|akőhazfelújítas, LÉLEK lakások felújítasa- önként vallalt feladat - elofuányzatźra.

Felelős: polgármester

Határídő : 20 13 . novembeľ 20.

3. felkéľi a polgármestert, hogy a hatźrozatbarl fog|a|takat az onkormányzat 2013. évi
költségvetésének módo síüása során ve gye figyelembe.

Felelős: polgármester

Hatĺáľidő : a költségvetési rendelet kcjvetkező módo sítasa.

4. felkéri a Kisfalu Józsefuaľosi VagyongazdáIkodő Kft. ügyvezető ígazgatőját a hatźrozat 1.

pontjában meghatáĺozoÍt lakások fe|űjítására vonatkozó vállalkozási szerződések
megkĺitésére.

F elelo s : Ki s falu Józs efu iíro s i V agyong azdá|ko dő Kft . iĺgyve zető i gazgatőj a
Hatáĺidó: 2013. november 3 0.
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5. felkéľi a Kisfalu Józsefváľosi Vagyongazdá|kodő Kí1. ügyvezetó igazgatóját, hogy ahaÍ'árgzat
1. pon$a szerinti Íblrijítási munkálatok befejezését követően gondoskodjon a lakások
berbeadásźLró] a Józsefváľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetőjének javaslata
a|ap1an azon jogosultak tészéte, akik a lÉLpr-pľogľamban meghatáro zntt fęltételeket
teljesítették.

FeI elős : Ki sfalu Józsefu áľo s i Y agy ongazdálkodó Kft . ii gyve zető i gazgatőj a
Hataridő: 2014.januáľ l 5.

6. felkéri a polgármesteľt, hogy azBmberi Erőforrások Minisztéľiumával a lÉlpr-Programmal
kapcsolatosan folytatott támogatási egyeztetések soľán kérelmezze a jelen hatźrozat alapján
tĺi ľtént fel új ítás ok e l számo l hat őv á téte|ét.

Felelős: polgáľmester
Hatariđő: 2013 . november 20.

(I7 óra I7 perckor Zentai oszkár kepvtselő kiment a teremből, a Képviselő-testület létszáma
I6Íő.)

6. Humánszolgáltatással ka pcsola tos előterj esztések

Napiľend 6/1. pontja
Java s lat ii n ko rm án y zati jutalmazási elv ek eI fo ga d á s á ra
(írásbeli előterj eszté s, P )TI<EzBESÍTÉS)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis l|l4áté - polgĺírmester

Dr. KocsÍs M:áLté,

Napiľend vitáját megnyitja. Kérdés, hozzásző|ás hiányában avitźúIezźrja. Szavazástabocsátja
a hatźr o zati j avas l atsort.

A Képviselő-tęsttilet úgy dĺint, hogy

7. a) az onkormanyzat źital fenntaľtott valamennyi intézménynél a betöttött létsziĺmľa nettó
30.000 Ft/ft' éľtékiĺ Erzsébet-utalvány kiÍizetését engedéIyezi, me|yhez kdltségvetési a
fedezetet binosít a miĺk<jdési cé|tarta|ékon belül a jutďom és jrĺrulékai - ĺinként vá||alt
felađat _ cé|tarta|ék előiranyzata tethéľe' melyet intézményenkéĺt ĺész|etezve az 1.
szźlmu mell éklet tafta|maz.

b) javasolj a a gazđasági tiíľsaságoknak M a) pontban foglalt juttatas kifizetését a
foglalkoztatottak ľészére a kozszolgá|tatásilmegbízźsi szeruodésben vállďt feladataik
teljes könĺ teljesítése esetén, a gazđźůkodás során elért megtakaľítások terhéľe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiđő: 2013. novęmbeĺ 20.
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2. az onkormányzat által fenntaľtott valamenrryi iĺtézmény és _ tulajdonosi jogktĺľében
eljáĺva az oĺ.lkormányzati gazďasźryi taľsaságok vonatkozásában, a szeryezęti
eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzźĄćtrulását elismeľő jutalom
megállapítása soľán javasolja az alábbi szempontok alkalmazásźĺ2}I3. évben:

a) Yezetői munkaköľt ellátók és helyetteseik nem ľészesülhetnek jutalomban (Kjt.
hatá|ya aIá tartoző intézmények esetében: magasabb vęzetó beosztású és annak
helyettese, gazdasági vezető, szakmai szervezet vezetóje; Kttv. hatálya a|á tartoző
íntézsnények esetében: jegyző, a|jegyző, foosná|yvezetői, fóosztályvezető-helyettesi,
osztźiyvezető besorolású köztisztviselők, továbbá az };í't, szerinti vezetó beosztású
munkavállalók illętve helyetteseik; gazdasági társaságok esetében: cégvezető' cégek
szerv ęzęti egység v ezetői).

b) Kizáĺő|ag az a foglalkońatott ľészesíthető jutalomban, aki az onkoľmányzat
intézményéve|lgazdastryi taľsaságával 2013. július l-jét megelőzően létesített
kozszolgá|ati, kozalka|mazotti vagy munkaj o gvi szonyt és a j utalmazás kifi zetésének
időpontj ában j ogviszonyban áll.

c) Nem részestĺlhet jutalomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatáIya aIatl, vagy
munkavégzés alól mentesült felmentett alkalmazottak.

d) Jutalom más foľmában nem ellentételezett (túlóra, céljutalom, helyettesítési díj, stb.)
többlet teljesítményéľt adható, amely túlmutat az a|ka|mazottaktól elvarható átlagos
munkaköri kötelezetts égeĺ akźr mennyiségb en, akźlr minőségben.

e) A jutalom mértéke a teljesítménytől és nem a bértől fiigg.

Đ A jutalom szervezeti eredményeken alapul és a szervezeti eredmények egyéni
ho zzáj aru|ását i smeri el.

g) Az intézménylgazđasági taľsaság vezetője olyan jllta|mazási rendszert dolgoz ki a
betoltött |étszám 50 Yo-a tekintetében, melyben érvényesíti a fent meghatátozot.
elveket.

h) A gazdasági taľsaság sem fizethet több jutalmat a |étsztm 50%-źra vetített 52.500,-
Fťfü összegnél. A gazdasági társaságok a kozszolgá|tatási/megbizási szerződésben
vállalt feladataik teljes könĺ teljesítése esetén, a gazdźlkodás során eléĺt
meglakaritások terhére fizethetnek jutalmat.

Đ Az intézménylgazdasági tarsaság vezetője a juta|mazási elvek érvényesítéséľől, a g)
pontban meghatáľozott jutďmazási rendszerről, valamint a jutalmazottak |étszámárő|
beszĺímol a Képviselő-testiiletnek legkésőbb a 20|4. februári első ľendes képviselő-
testĹileti ülésen.

Felelős: a)-h) pont esetén polgármesteľ, i) pont esętén írtézménylgazdaságí tarsaság
vezetoje

Hataridő: a)-h) pont esetén 20|3. november 20., i) pont esetén a Képviselő-testtilet
20|4. februar havi első ľendes tilése

a hatźnozat 1. pontjában foglaltak a|apjźn
kifizethető jutalom keretét az előterjesńés I.
áI|apítjameg

Felelős: polgármester
Hatźridő: 2013. november 20.

az önkormźnyzati költségvetési szerveknél
szźrrlí mellékletében szereplő adatok szerint

3.

62



4, a) a VIII. keľületi Rendőrkapítźnyság állományában lévő ľendőröknek kaľácsonyi
rendezvényre 3.000,0 e Ft-ot biztosít a műkcidési cél és általános tarĹalékon belüI a jutalom
és j áľuléka i e|őir źlny zat teľhére,

b) az a) pontban fbglalt rendezvényt a JóHír Józsefváľosi Média, Rendezvény és Galéľia
Kĺizpont Kozhasznu Nonpľofit Kft. szeľvezi és bonyolítja egyiittműkcĺdve a VIII. keľüIeti
Rendőrkapitanysággal,

c) az a)-b) pontban foglaltak a|apjtn az onkoľmányzat kiadás 11107-01 cím működési cél
és általanos taľtalékon belül a jutalom és járulékai _ önként vá||a|t feladat - e|obźnyzatáról
3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím mtĺk<idési célú átadott pénzeszkbz -
önként véi|a|t fe|adat _ e|oirźnyzatźra,

d) felkéri a polgáľmesteľt, hogy a JóHíľ Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéľia
Központ Közhasznú Nonprofit Kft. támogatási szeruődésének módosítasara és annak
alźúrésfua.

Felelős: polgármesteľ
Hatánđó: a)-c) pont esetén 20T3. november 20,, d) pont 2013. november 22.,renđezvény

201'3, december 22. napjáig

5.a) a Fővárosi Kataszttőfavédelmi Igazgatőság Közép-Pesti Katasztrőfavédelmi
Kirendeltségének VIII. kerĹileti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága állomanyában lévők
,,Jőzsefváros Rendjééľt'' kitĺintető cím ađományozźsźłloz pénzjutďomként 2.000,0 e Ft
összeget biztosít a jutalom és jarulékai cé|tartaLék e|oirźnyzataterhéte,

b) a, a) pontban foglaltak miatt az onkormányzatkiadás 11107-01 cím miĺk<idési cél és
általanos taľtalékon belül a jutalom és jaľulékai - önként vá|la\t fe|adat _ eloirźnyzatźnől
2.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a 11104 cím - önként vá|IaLt feladat _ személyi jutüatás
előirźnyzatára I.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót teľhelő jĺĺľulékok és szociális hozzájtru|ási
adő előirźnyzatáta4zs,Z e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatánďo: a) pont esetén 20|3. december 15., b) pont esetén 2013. november 20.

6. az onkormrĺnyzat kiadźs 11107-01 cím műk<idési cél és általanos taľtalékon belül a
jutalom és jáľulékai - önként vá||alt feladat _ cé|tnta|ék e|ĺĺirźnyzatnő| 92.042,5 e Ft-ot
átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím finanszírozási mfüĺidési kiadáson belül az
irźnyítőszervi tźmogatźtsként folyósított tźmogatás kiutalása - ĺinként vá||a|t feladat _
előirźnyzatfua.

Felelős: polgiĺrmester
Hatándő: 2013. november 20.

7. a költségvetési szervek bevételi, azon belül a finanszírozĺísi mfüödési bevételen belül a z
írányítőszervi tĺímogatásként folyósított tźĺmogatás fizetési szám|őn torténő jőváítása -
önként vállalt feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatas e|őirényzatźľ-
65.634,4 e Ft-tal, a munkáltatót teľhelő jrĺrulékok és szociális hozzźtjáĺu|ási adó
e|őirźnyzatát I9.53l,0 e Ft-tal, dologi SZJA e|őirźnyzatát 6.877,I e Ft-tal céljelleggel
megemeli a költségvetési szervek általános jutalmazása és utalvány kifizetés címén, melyet
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8.

költségvetési szervenként és azon belül címľendenként az előteľjesztés 1. számú melléklete
rész|etez.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2013. november 20.

a) az onkormányzat kiadás 1l 108-02 cím kiadási finanszíľozási működési kiadáson belĹil
az ír,ányÍLllszeľvi támogaĹásként folyósíttlĹt ĺ.aľlogatás kiutalása _ tjrůéllt vállalt ľęladat _
eloirtnyzatárő| 768,6 ę Ft-ot átcsoportosít a finansziroztĺsi működési kiadáson beltil az
irányítószervi tĺĺmogatásként folyósított támogatás kiutalása kötelezo feladat
e|óirźnyzatára,

b) a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevéte|í ťlnanszirozási mfüĺjdési bevételen belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési száĺĺ:Jźn történő jóváírása -
önként vá||a|t feladat _ előiranyzattľől 768,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a finanszírozási
műkĺjdési bevételen belül az írźnyitőszervi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szźĺrůźn történő j óv áír ása _ ktjtelező feladat _ eIőfu źrry zatár a,

c) a Polgáľmesteri Hivatal 12202 cím kiadás - cinként vállalt feladat - személyi juttatás
eloírźnyzatan belül a céljellegű hűségjutalom előirányzatárő| 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót
teľhelő jáľulékok és szociális hozzájáĺu|ási adó előirtnyzatáľól 181,4 e Ft-ot átcsoportosít a
kiadás - kote|ezo feladat - személyi juttďás e|oirtnyzatan belüI a céljellegti jubileumi
jutalom e|őiźnyzatźra 605,2 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzáj źru|ás i adó e|őir źny zattn a I 8 I,4 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Hatĺľidő: 2013. november 20.

a) u 1.-2. pontban foglaltaknak, a Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgźiat dolgozóinak
jutalom és utalvĺíny kifizetésének fedezetekéntazintézmény béľmegtakarítását jelöli meg.
b) felkéri az Egészségügyi Szolgá|at vezetőjét, hogy saját hatáskcinĺ e|őirźnyzat
átcsopoľto s ítást a ki fi zeté sek e|ótt v é gezze eI.

Felelős: Józsefuaľosi Egészségiigyi Szolgźiatfoigazgatőja
Hatáľidő: a)2013. november 20.b)20|3. december 15. napjáig

l0. felkéri a polgáľmestert a hatáĺozat 5. pontja szerinti cím adományozás odaítélésére és

átadźLsźffa.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 15.

11. felkéri a polgáľmesteľt, hogy a következő kĺiltségvetési rendelet módosításánál a

hatźr o zatb an fo glaltakat ve gye ťr gyelemb e.

Felelős: polgĺĺľmester
Hatáĺidő: legkésőbb 20|3. december 3 1.

9.
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I)r. Kocsis Máté
Megállapítja, hogy 16 igen, 0 nem, 0 taĺőzkodással a Képviselő-testület elfogadta a
hatérozatot.

SZAVAZ^SNÁL JELEN VAN lo rÉpvlsBI.o
A HATÁR o Z ATHI ZATALHoZ MrN o S ÍTETT SZlToB B S ÉG SZÜK S ÉGEs
HATAROZAT:
424/2013. (Xr.20.) 16IGEN 0NEM 0TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testület úgy dont, hogy

|. a) az onkormźnyzat á|ta| fenrńartott valamennyi intézménynél a betöltott|étszánra nettó
30.000 Ft/fő éľtékrĺ Erzsébet-utalvány kifizetését engedélyezi, melyhez költségvetési a
fedezetet biztosít a mfütjdésí cé|tartaIékon belül a jutalom és jaľulékai - önként vállalt
feladat - cé|taÍta|ék e|oirźnyzata terhére, melyet intézményenként rész|etezve az 1. számil
melléklet tarta|maz.

b) javasolja a gazdasági tarsaságoknak az a) pontban foglalt juttatás kiťrzetését a
foglalkoztatottak részére a kozszolga|tatásilmegbízási szerzodésben vállalt feladataik
teljes kĺinĺ teljesítése esetén, a gazđćikodás során elért megtakaľítások terhére.

Felelős: polgiíľmester
Hataridł5 f0I3. november 20.

2. az onkoľmányzat á|ta| fenntartott valamennyi intézmény és _ tulajdonosi jogköľében
e|jaĺva az önkoľmányzati gazdasági tarsaságok vonatkozásźtbarl, a szervezęti
eredményeken alapuló és a szervezeti eredmények egyéni hozzźĄfuu|ását elismerő jutalom
megá|Lapítása soriĺn javaso|ja az alábbi szempontok a|ka|mazását20|3. évben:

a) Yezetői munkaköt ellátók és helyetteseik nem ľészesülhetnek jutalomban (Kjt.
hatá|ya a|á tartoző intézmények esetében: magasabb vezető beosztású és annak
helyettese, gazdaságĺ vezető, szakmai szervezet vezetője; Ktfv. hatáIya a|á tartoző
intézmények esetében: jegyzo, a|jegyző, főosztźtIyvezetói, főosztĺlyvezető-heIyettesi,
osztéiyvezető besorolású kĺ!ĺisztviselők, továbbá az lluÁt. szerinti vezető beosztású
munkavĺíllďók illetve helyetteseik; gazďasági tiíľsaságok esetében: cégvezető' cégek
szerv ezęti egység v ezetői).

b) Kizáĺó|ag az a foglalkoztatott részesíthető jutalomban, aki az onkormányzat
iĺtézményéveUgazdasági tĺáľsaságával 2013. július l-jét megelőzően létesített
kijzszo|gáIati, kozalka|mazotti vagy munkajogviszonyt és a jutalmazás |<lfizetésének
időpontj ában j ogviszonyban áll.

c) Nem részesülhet jutďomban, aki fegyelmi felelősségre vonás hatálya a|aĹt, vagy
munkavégzés aIő| mentesĹilt felmentett alkalmazottak.

d) Jutalom más foľmában nem e|lentéte|ezett (tulóľa, céljutalom, helyettesítési díj, stb.)
tĺjbblet teljesítményért adhatő, amely tulmutat az a|kalmazottaktól elvarható átlagos
munkaköľi kĺjtelezettségen akáľ mennyiségben, akiáĺ minőségben.

e) A jutalom mértéke a teljesítménytől és nem a bértől fiigg.
Đ A jutalom szewęzeti eređményeken alapul és a szervezeti eredmények egyéni

hozzájaru|ását ismeri el.
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Az intézménylgazdasági ttrsaság vezetője olyan jutalmazási rendszeľt dolgoz ki a
betöltött |étszám 50 oÁ-a tekintetében, melyben éľvényesíti a fent meghatätozott
elveket.
A gazđasági taľsaság sem fizethet több jutalmat a|étszám 5)Yo.źra vetített 52.500,.
Ft/fő cĺsszegnél. A gazđaságí társaságok a kozszo|gá|tatásilmegbízási szeľződésben
vá||a\t feladataik teljes könĺ teljesítése esetén, a gazdźt|kođás során eléľt
megtakaľítások terhéľe fizethetnek j utalmat.
Az inLézménylgłzďasági taľsaság vezeLqe a juta|nazási elvek éľvérryesítéséľől' a g)
pontban meghatáĺozott jutz|mazási ľendszerről, valamint a jutalmazottak létszámáľól
beszámol a Képviselő-testületnek legkésőbb a 2014. febľuári első rendes képviselő-
testiileti ülésen.

Felelős: a)-h) pont esetén polgáľmesteľ, i) pont esetén irtézménylgazđasági társaság
vezetője

Hatźndő: a)-h) pont esetén 2013. november 20, 1) pont esetén a Képviselő-testiilet
2014. február havi első rendes ülése

3. a határozat |. pontjában foglaltak a|apjźn az önkormźnyzatí költségvetési szerveknél
kifizethető jutalom keľetét az e|őtefiesztés 1. szźlmt mellékletében szereplő adatok szerint
á|Iapit1ameg.

Felelős: polgáľmester
Hattlriđő: 2013. november 20.

4. a) a VIII. kerületi Rendőrkapitányság állomanyában lévő rendőröknek kaĺácsonyi
rendezvényre 3.000,0 e Ft-ot biztosít a múködési cél és általános taľtalékon belül a jutalom
és jarulékai elóirányzat teľhére,

b) az a) pontban foglalt rendezvényt a JóHír Józsefuarosi Média, Rendezvény és Galéria
Kĺizpont Kozhasznu Nonprofit Kft. szervezi és bonyolítja együttmfüodve a VIII. keriĺleti
Rendőrkap itźny ságga|,

c) az a)-b) pontban foglaltak alapjan az onkormányzat kiadás 11107-01 cím műkcĺdési cél
és általanos taľtalékon belül a jutalom és jarulékai _ önként vállalt feladat _ e|oírźnyzataról
3.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11804 cím mfüödési célú átađott pénzeszkoz -
önként váIla|t feladat _ elóirźnyzatára,

d) felkéri a polgáľmestert, hogy a JóHír Józsefuaĺosi Média, Rendezvény és Galéľia
Központ Kozhaszní Nonproťlt Kft. támogatási szeruődésének módosítasaľa és annak
alźńrásfua.

Felelős: polgármesteľ
Hattľrdő a)-c) pont esetén 2013. november 20, d) pont2013. november 22,,rcndezvény

20113 . december 22. napjáig

5. a) a Fővaľosi Katasztĺőfavédelmi lgazgatőság Közép-Pesti Katasztĺőfavédelmi
Kirendeltségének VIII. kęrületi Hivatasos Túzoltópaľancsnoksága állomźnyábaĺ lévők
,,Jőzsefváĺos Rendjéért'' kitiintető cím ađomźnyozásźhoz pénzjutalomként 2.000,0 e Ft
ĺlsszeget binosít a jutalom és járulékai céltartalék előirźnyzata terhére,

g)

h)

Đ
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b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzat kiadás 1 l 107-0l cím mĺĺködésí cél és
általános taľtalékon belül a jutalom és járulékai - ĺjnként vállalt feladat - előiľányzatáÍó|
2.000,0 e Ft-ot átcsoportosít a 11104 cím - önként vźů|a|t feladat _ szemé|yi juttatás
előirtnyzatźtra I.574,8 e Ft-ot, a munkáltatót terhelő jarulékok és szociális hoz'zájáru|ási
ađő e|oirányzatźlra4zs,z e Ft-ot.
Felelős: polgáľmester
Határidő: a) pont esetén 20|3. decembeľ 15., b) pont esetén 2013. novembeľ 20.

6. az onkormanyzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános taľtalékon belüI a
jutalom és járulékai - önként vállalt feladat _ céItartalék e|őirźnyzatárő| 92.042,5 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadás l1108-02 cím finanszíľozási mfüödési kiadáson belül az
irźnyítőszewi támogatásként folyósított tĺímogatás kiutalása - ĺjnként vállalt fe|adat _
előirányzatźna.

Felelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 2013. november 20.

7. a kĺjltségvetési szervek bevételi, azon beltil a ťlnanszirozási miĺkĺldési bevételen belül a z
írányítoszervi tĺímogatásként folyósított támogatás fizetési számltn tĺjľténő jőváírźsa -
ĺjnként vá||a|t feladat - és a kiadás - önként vállalt feladat _ személyi juttatás e|őirźnyzatát
65.634,4 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő jáľulékok és szociális hozzájáru|ási adó
e|őirányzatát 19.531,0 e Ft-tal, dologi SZJA e|ófuttnyzatźń 6.877,| e Ft-tal céljelleggel
megemeli a költségvetési szervek általános juta|mazása és utalvĺĺny kifizetés címén, melyet
költségvetési szeľvenként és azon belül címľendenkéĺt az előterjesztés 1. számú melléklete
rész|etez.

Felelős: polgiírmester
Hattxldő: 2013. november 20.

8. a) az onkotmźnyzat kiadás 11108-02 cím kiadási finanszíľozási mĺĺködési kiadáson belül
az irźnyítőszeľvi tĺámogatásként folyósított támogatás kiutalása _ önként vá||a|t feladat _
e|łSirźnyzatźIrő| 768,6 e Ft-ot átcsoportosít a finanszirozási mfüödési kiadáson belül az
irźnyítőszervi támogatásként folyósított tamogatás kiutalasa kötelező feladat
előitáĺyzatźra,

b) a Polgármesteľi Hivatal 12202 cím bevételi finanszírozísi mfü<jdési bevételen belül az
irźnyítőszervi támogatasként folyósított tźlmogatás fizetési szźmiźn l.orténő jőváírása _
önként vá|Ia|t feladat - előiranyzatźnő| 768,6 e Ft-ot átcsopoľtosít a Íinanszlrozási
működési bevételen belrul az lĺźnyitőszervi támogatásként folyósított tamogatás fizetési
szá:riźntĺ jľténő jőváfu ása_kote|ezőfeladat_előirźnyzatfu ą

c) a Polgáľmesteľi Hivatal t2202 cím kiadás - <ĺnként val|a|t feladat _ személyi juttatás
e|őirźnyzatĺĺn beltil a céljellegú hűségiutalom előinányzatárő| 605,2 e Ft-ot, a munkí]tatót
terhelő jaľulékok és szociálishozzájétrulási adó eloitźnyzatárő| t8|,4 e Ft-ot átcsopoľtosít a
kiadás - k<jtelező feladat - személyi juttatás előitźnyzatan beltil a céljellegu jubileumi
jutalom előirőnyzatźtta 605,2 e Ft-ot, a munkĺíltatót terhelő járulékok és szociális
ho zzáj arulási adó e|őir źny zatár a I 8 |,4 e Ft- ot.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. november 20.
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9. a) az 1.-2. pontban foglaltaknak, a Józsefvárosi Egészségtigyi Szolgálat dolgozóinak
jutalom és utalvány kifizetésének fedezeteként az irtézmény béľmegtakaľítását jelcili meg.
b) felkéri az Egészségügyi Szolgá|at vezetojét, hogy saját hatásköľű előfuányzat
átcsop oľto s ítást a kifizeté s ek előtt v é gezze e|.

Felelős: Józsefuaĺosi Egészségügyi Szolgálatfőigazgatőja
Hatźxldo: a)2013. november 20.b)2013' decembeľ 15. napjáig

felkéľi a polgáľmesteľt a határozat 5. pontja szerinti cím adományozás odaítéléséľe és
átadásźna.

Felelős: polgármester
Hatźĺidő: 2013. december 15.

felkéri a po|gátmesteľt, hogy a k<ivetkező költségvetési rendelet módosításanál a
hatźr ozatban fo glaltakat vegye Íi gyelemb e.

Felelős: polgáľmesteľ
Hattridő: legkésőbb 2013. december 31.

Napiľend 6ĺf. pontja

keľetében
(írásbeli előterjesĺés, PóľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ

Dľ. Kocsĺs Máté
Napirend vitaját megnyitj a. Megadj a a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

(I7 óra 19 perckor Zentąi oszkár képviselő visszajött a terembe, íg a Képviselő-testület
létszáma ismét I7 főre emelkedett.)

Jakabs Tamás
Támogaĺri fogsa az előterjesaés! mert ezt egy nagyon jó célnak tartja. Koľábban kikéľte
azokat az adatokat, hogy az onkormźnyzat, illetve az intézményei, cégei, mennyi
rehabilitációs jaľadékot fizetnek. A 2010-es adatok szerint összesen tdbb mint 60 milliót
ťlzettek be, ekkor 76 darab |llźnyző stáfusz voIt, ami azt je|enti, hogyha ennyi megvźtkozoĹt
munkaképességiĺt foglalkoztattak volną akkor nem kellett volna ezt az adőt az
ÁilaľnkincstÁĺba beťĺzetni. Most kettő ilyen státuszt fognak betölteni. Javasolja, hogy ne
áIljanakmeg ennyinél, legyen még több fogla|koztatott. Egyedi esetekben alétszźlm keretet is
meg lehetne emelni az intézményeknél, meú ez alig keľĹil az onkorményzatnak pénzbe,
hiszen abeťlzeteĺdő adót csökkentené. Szerinte a megváltozott munkaképességű rétegta|źm a
legjobb munkaerő, mert máshol hátranyban van a munkaerő piacon, ezéĺt rugaszkodik a
mlnkaadőjához.

10.

11.
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I)r. Kocsis M:áté
Megadja a szőt dľ. Révész Márta képviselő asszonynak.

Dr. Révész Márta
Tudja' hogy Jegyző Asszonynak vannak abbéli töľekvései, hogy ezeket az embereket
aka|mazza, de a jogszabá|yok miatt nem olyan egyszeru, Szerinte a Magdolna Negyed
Plogram III. keľetében ez megvalósulhat. Van egy olyan civil szervezet, ame||yel szeretnének
rnegállapodást kötni, hogy megvá|tozott munkaképességri embereket a|ka|mazzanak. Kéri,
tegyenek meg mindent azért, hogy ez a progľam minél etőbb induljon, és bízik benne, hogy
ide is fognak olyan emberekjelentkezni, akik alkalmazhatőak.

Dr. Kocsis M:áté
További kérdés, hozzásző|éts hiĺĺnyában a vitźĺ |ezźĄa. Szavazásra bocsátja a hatfuozati
javaslatsort.

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az egyen|ó bánásmódról és az esé|yegyenlőség
eIőmozditásźtrő| sző|ő 2003. évi CXXV. törvény 31.$-ĺíľa figyelemmel a helyi
esélyegyenlőségi programot az a|źbbiak szerint bővíti, illetve egészítiki:

1. kifejezi abbéli szźndéká! hogy támogatja a megvá|tozott munkaképességtĺ, valamint
fogyatékos embeľek kozigazgatásban t<jľténő foglalkoztatását a közös nyi|atkozat
a|áírásával a,,Jobb veliink viIág,, program keľetében.

2. az I. pontban foglaltak aLapján vállalrja,

a) hogy az tinkormányzat Polgáľmesteri Hivata|źná| a jelenleg foglalkoztatott
megváltozott munkaképességú munkavállalók |étszźlmźn feltil az engedé|yezett
létszámon belül 2014. évben lehetőséget bizosít még legalább két megváltozott
munkaképességű munkavállaló fog|a|koztatására elősegítve e személyek nyílt
munkaeľőp iaci ĺnte gt áciőj źt,

b) hogy a megvźitozott munkaképességű személyek a|ka|mazása során egyĹittmfüöđnek
a programot szęwező szakmai szervezetekkel és munkatarsaikkď,

c) legalább egy szemléletformá|ő, a tapasztaIati szakért(jk á|ta| tntott tréning
megvďósítasát a szetvezet HR területen đo|goző és a munkaszervezésben
kĺj zremfü ö dő munkatáĺ saí szźlmźn a,

d) hogy az á|tahlk szervezettjelentősebb rendenényeken (keľiileti, vaľosi napok, búcsú,
majális, kulturális fesztiváI, stb. - évente 2-3 alkalommal) alkalmanként |egalább egy
olyan műsoľsziímot is megrendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k) mfüödnek
kozre, ezźůtal is felhíwa a figyelmet az esélyteľemtés fontosságara.

Felelős: polgármester
Hatafidő: 20|3. november 20.

3. fe|hata|mazza a po|gźrmestert, hogy 2013. december 3-źtn, a Fogyatékos Emberek
Világnapján a Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkoľmźnyzat nevében az
1. sz. melléklet szerinti szandéknyilatkozatot a|źńrja.

Felelős: polgármester
Hatáĺidő: 2013. decembeľ 3.



4, a) Felkéľi a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Kozlrasenú
Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a2014. évi iizleti terve elkészítése soľán a 2. d) pontban
foglaltakat Vegye Íi gyelembe.
b) felkéri a Jegyzőt, hogy a 2.c) pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe
c) az a)-b) pontban foglaltak teljesítése érdekében 2014. évi költségvetés teľhére

önként vállalt feladatként egyszeri jelleggel 3.000,0 e Ft maximum összeg erejéig
előzetes kötelezettséget vá||a|t' melynek fedezetéül az önkormányzat saját bevételeit
jeloli meg.

Felel ő s : p o l gárme st e1 J e gy ző, gazdasági tars as ág ugyv ezetoj e
Hatźndő: a)-b) z\|a.januar I0. (tervezéshez e|ozetes iizleti terv, költségvetési tetvezel),
c) 20|4. évi költségvetés elfogadása

Dr. Kocsis M:áúé
Megállapítja, hogy |7 igen, 0 nem, 0 tartőzkodással a KépviselőttestüIet elfogadta a
hatáĺozatot.

IZAVAZ^SNÁL JELEN VAN tz xÉpvlspl.o
HATÁRoZATHoZAT ALHI Z MrNo S ÍTETT sZóToBB S ÉG S ZÜKsÉGES
HATÁRoZAT:
42sĺ2013. (xI.20.) 17 IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁSSAL

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy az egyeĺtlő banásmódról és az esé|yegyenlőség

e|őmozdításárő| sző|ő 2003. évi C)o(V. törvény 3l.$-aĺa Íigyelemmel a helyi
esélyegyenlőségi progľamot az a\ábbiak szerint bővíti, illetve egészíti ki:

1. kifejezi abbéli szőndéktĺ, hogy támogatja amegvá|tozott munkaképességű, valarnint
fogyatékos emberek kozigazgatásban toľténő foglalkoztatását a közĺjs nyi|atkozat
a|áírásźxal a,,Jobb veltink vi|ág,, program keretében.

2. az I. pontban foglaltak a|apjánvá||a|ja,

a) hogy az önkoľmányzat Polgármesteľi HivatalźnáI a jelenleg foglalkoztatott
megváLtozott munkaképességű munkaváIlalók |étszélmźn felül az engedélyezett
létszĺímon be|n| 2014. évben lehetőséget biztosít még legalább két megváItozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatasźra elősegítve e személyek nyílt
munkaerőpiaci integrá ciój át,

b) hogy a megvźitozott munkaképességű személyek a|kalmazása során egyiittmíĺködnek
a programot szerv ező szak<naí szervezetekkel és munkatarsaikkal,

c) |egalźhb egy szemléletfotmttlő, a tapasztalati szakéĺtők á|ta| l.artofi tréning
megvalósítását a szetvezet HR teľületen đo|goző és a munkaszetvezésben
kö zremfü ö dő munkat źn sai számár a,

d) hogy az á|tahlk szervezettjelentősebb rendezvényeken (kerületi, vĺíĺosi napok, búcsú,
majális, kulturális fesńĺváI, stb. - évente 2-3 aIkalommal) alkalmanként legalább egy
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olyan miĺsorszámot is megrendelnek, amelyben fogyatékos előadó(k) működnek
kozre, ezáIta| is felhíwa a figyelmet az esé|ýeremtés fontosságaľa'

Felelős: polgiíľmesteľ
Hatźlríđő: 2013. novembeĺ 20.

3. fe|hata|mazza a polgźlrmesteľt, hogy 2013. december 3-án, a Fogyatékos Embeľek
Világnapjan a Budapest Főviíľos VIII. kerület Józsefuarosi onkoľmźnyzat nevébeĺ az
1. sz. melléklet szeľinti szandéknyilatkozatot a|áírja.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2013. decembeľ 3.

4. a) Felkéri a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Gaĺéria Kcizpont Ktjzhasznli
NonproÍit Kft. vezetőjét, hogy a20|4. évi iizleti terve elkészítése során a2. d) pontban
foglaltakat vegye Íigyelembe.
b) felkéri a Jegyzót, hogy a 2.c) pontban foglaltakat a 2014. évi költségvetés
tervezésénél vegye figyelembe.

c) az a)-b) pontban foglaltak teljesítése érdekében 2014. évi kĺĺltségvetés teľhére
ĺinként vállalt feladatként egyszeń jelleggel 3.000,0 e Ft maximum ĺlsszeg eľejéig
előzetes kĺitelezettséget vállalt, melynek fędezetétil az ĺjnkormányzat saját bevételeit
jelöli meg.

Felelő s : polgáľmest et, J egy zo, gazdasági tarsaság iigyvezetőj e
HatÁridő: a)-b) Z}IŁ.janulíľ 10. (tervezéshez előzetes ĺizleti terv, költségvetési tewezet),
d) 20|4. évi költségvetés elfogađźsa

Tájékoztatók

1. T,ájékoztatő ahatáridőben el nem készĺilt előteľjesztések jeryzékéľőI
(írásbe l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Rimán Edina _ jegyző

Dľ. Kocsis N.Iáté
Az első tźĄékoztatő vitaját megnyitja. Kérdés, hozzźtsző|ás hianyában a napirend vitaját
Iezaĺja. Szavazĺi nem kell róla.

) Tájékoztatő a Palotanegyed turĺsztikai időszak a|atti zajárta|mának
cstikkentése tárgyában meghozott képviselő-testĺĺleti határozat
végľehajtásáról
(íľásb e l i táj éko ztatő)
Előterjesztő: Egry Attila _ alpolgáľmester

Szilágyi Demeter - képviselő
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Dr. Kocsis M.áLté
A második Íájékoztatő vitáját megnyitja. Megadja a szőt Jakabfy Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 93 napos járórozés a|att243 ezer Ft benzinkĺĺltséget
számoltak el, ami aŻ. je|erÍí, hogy naponta ez 2600.- Ft, ami kt'rĺilbelül 6 liter benzinľe elég.
Ezze| 80 km-t lehet megtenni. Nem gondolja, hogy aĺľryit kellene autőzni a Palotanegyed
köríil, mert ez 30 körnek felelne meg naponta. Szerinte ehhez a jźrorczéshez egyá|talán nem
kellett volna autóval közlekedni, hiszen pillanatok alatt bejarhatő az egész, gyalog is.

Dr. Kocsis M:áLté
6 liter benzinnel a vĺíľosban' nem lehet 80 kilométert megtenni, ezze| nem ért egyet, és lehet,
hogy gyalogosan nem olyan gyorsan érnek e| a jőĺórok egy-egy helyszínľe, mint autóval.
Megadja a szőt Pintér Attila képviselőnek.

Pintéľ Attila
A 93 nap a|att hozzźxetőlegesen naponta egy intézkedés sziiletett. Feltiínt neki, hogy ez 3

millió Ft-ba keľĹilt, ettől elkezdtek dolgozni a jźnőrok, és minđjáľt 2,6 m1I|íő Ft szabálysértési
bevételt,,generáltak''' Annyiból jónak tartja, hogy dolgoztak, csak aztkérdezi, hogy e|.lhęz3
millió Ft-ot kellett kifizetni, hogy erre az eredményre jussanak?

Dr. Kocsis M.áfté
Megadja a szőt Jakabfu Tamás képviselőnek.

Jakabfy Tamás
Lefelezi a szźtmait, és azt mondja, hogy szerinte így is 15-ször lehet köľbe utazni a Negyedet.
Nem gonđolja, hogy ,,igaz lenne'', hogy csak így lehetne a leggyorsabban egy-egy helyszíĺľe
érni, kifejezetten a gyalogos zőnéi,ĺa gondol. Szerinte ott koncentrálódott leginkább a jáľőľok
sztikségessége, és ez megoldható lett volna úgy is, ha mindig ott van valaki, és nem kell
altőzni.

Dľ. Kocsis Máté
Erősnek tartja azt az allítást Pintér Attila képviselőtől, hogy ,,csak akkoľ dolgoznak a
rendőrök, ha kapnak innen péÍlzl,,, hiszen éppen a VIII. kerĹileti rendőrclk azok, akik a
budapesti át|agĺáI többet dolgoznak, és a BRFK ezt sokszor ťlgyelmen kívÍil hagyja. Szerinte
a Iegleterheltebb kerületi kapitanyság ebben a kerültben van.

Pintéľ Attila
Utalni akart arra,hogy azt érzi,hogy ha a közrendvédelmet még hatékonyabbá akarjzk tenni,
akkor időnként a kerĺiletnek meg kell' ezt támogatni pénzzeL Tudomásul veszi. Javasolja,
Jakabff Tamás képviselő úrnak, tegyen javaslatot aĺľa, hogy vegyenek keľékpárokat a
jarőľoknek.

Dr. Kocsis M:áúé
Jakabfu képviselő uľ felvetésóre reagáIva elmondja, hogy a jarőrök nem csak a
Palotanegyedben j árőrĺjztek az autővaL.
További kérdés, hozzásző|źts hianyában a napirenđi pont vítáját bezárja. Szavazni nem kell
ró1a.
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Képviselői kérdések kĺĺvetkeznek. Megadja a szőt Pintéľ Attila képviselőnek.
(Szĺí szeľinti leírásban.)

Pintér Attila
Több kérdéssel készültem. Az első az |enne, olvastam a hírekben, hogy a 20l9-es
Univeľsiadera a Koľmány visszavonta a jelentkezést, és koľábban volt erről eąy határozatunk,
hogy a Józsefuaľosi pályaudvaľ teľĹilętén terveznénk ennek az o|impiai fatunak akialakitását.
Most lényegében így most felszabadul egy teľiilet. Lenne egy olyan kéľdésem, hogy van-e
erre máľ koncepció, illetve, ha megengedik, teszek én egy javaslatot. Legyen ott egy tľianoni
múzeum. En., hogy miből csináljuk meg? L. Simon Lász|ő orsztlggyii|ési képvíselő tett egy
módosító javaslatot az országos kĺiltségvetéshez, hogy 2 milliard forintot egy tľianoni
múzeumľa szeretne felre tenni, amit itt Budapest tertiletén kívan megvalósítani.

Dľ. Kocsis lN.{áúé

Szerintem ez a vita nem itt dől el. Ugyan akkoľ jó, ha fudja, hogy a teľület nem miénk. Az
Állam a tulajdonosa' a Magyar Neňzeti Yagyőnkezelo ítjĺn gyakorolja ezeket a jogait.
Esetleg a javaslatot, ott gondolom, hogy jó megtenni.
Jakabff Tamás képviselő úr, parancsoljon.

Jakabfv Tamás
Év eleje kĺimyékén volt ez M ĺrgy Testtileten és bizottságokon. Én azt szeretném
megkéľdezni, mi a helyzet az MNP-III-ban a kĺízisházaknak nevezett hazakĺľrak a
házfe|ugyelőivel? Ki vannak-e ők mar jelĺilve? Volt-e vagy van-e valamilyen pá|yáńatás,
mert én erről, annak idején, amikor napiľenden voIt, talán bizoľtsági ülésen, kértem
tájékoztatást. Féléve lehetett maľ legalább, s azőtanem kaptam sęmmit ezekľő|, Kĺjsziinöm.

Dľ. Kocsis l/Iáté
Írásban válaszolunk a Képviselo Úr teraesére 15 napon belül.
Pintér Attila képviselő úr, parancsoljon.

Pintéľ Attila
A második kérdésem mĺĺľ szokásos, a2004-2008 kĺjzött egyedi d<jntéssel bérbe adott lakások
iigyében. Eđdig azt fudfuk meg, hogy hiányoznak azfuattárből aziratok.Igazábő| nem fuđjuk,
hogy mi alapján döntĺjtt a Tisztelt Képviselő-testiilet aľról, hogy évente annak a I3-I4
magźnszemélynek ađ lakást. Nincsenek meg a kéľvények. Ezze| kapcsolatban az lenne a
kérdésem, hogy maga a Hivatal kezdeményezett-e eljáľást azzal kapcsolatban, hogy ezek az
iratok elttĺntek? Ez felvet bizonyos kéľdéseket. Masľészt, most jelenleg milyen iratkezelési
szabá|yzat vaĺr érvényben? olyan-e, amely megakadályozza aü",hogy iratok, tehát a jelenlegi
ciklusban keletkezo iľatok, meg legalább, amíg sikeriilt megtaľtanunk, ezek nem veszÍIek el?
Ez|enne az első kérdésem.
2004-beĺ egy bizonyos Zsigő Jenő nevezehĺ uri ember kapott egy ó8 *2-es lakást a.Szeszgyź,*
utcélban. Ő vajon, megegyezlk-e a Roma Paľlament Civil Egyisiiletĺrek a vezeti5jével, iagy
sem?
A kcivetkező kérdésem. Tudjuk maľ, hogy zaj|ik egy a BRFK-n egy nyomozás ezeknek a
lakásoknak a bérbe adása kapcsán. Enmegnénem ezeket az előtetjesnéseiet, és megnéztem a
hatźrozatot. Itt lényegében csak egy egyszera nevek szerepelnek. Például Zsigő Jenő, Kovács
iMźtria, Horváth Judit. Ezek olyan nevek, amik, tehát Hoľváth Judit, énazt gondolom, hogy
nagyon sok van ebben az országban. Ha hiányoznak az iratok, és lehetséges, hogy ezek az
iratok meg sem voltak, akkor honnan tudhatjuk azt binosan, hogy a képviselő-testĹileti
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határozatnak megfelelően, egy megfelelő Horváth Judithoz kertiltek éppen ezek a lakások? Az
e|őterjesńőt nem tudjuk megkéľdezni, mtr ezze| kapcsolatban, hogy miért éppen ezekľe a
személyekľe gondolt. Felveti ez azt a problémát, hogy ezek a személyek jogtalanul jutoÍtak
ezekhez a lakásokhoz, mert lehet, hogy kérvény sem volt. Következő kérdésem. Az
iktatórendszerben fellelhető-e annak nyoma' hogy vajon ezek a kérvények tényleg
megérkeztek-e a Hivatalba. Meľt lehet, hogy maga a kéľvény eltiĺnt, de az iktatásnak a
nyomának ott kellene lennie. Ha nincsen meg sem az íktatás, se a kérvény, akkor bizony
előfordulhat az, hogy teljesen jogszenĺtlentil kerültek ezek a lakások ennek a koze| 70
embernek a tulajđonába. Ebben az esetben, viszont fennáll ąnnak a lehptősége, hogy
valamilyen módon' például az onkormźnyzat perelhet, visszapeľelheti a lakást, káľtérítéssel
élhet. Eńta|źn nálam komolyabb jogi képességri emberek tudjak csak. Azt szeľetném elémi,
hogy az onkormanyzat prőbá|ja az érdekeit védeni, mert itt olyan könnyen lemondunk
néhány millióforintos káľtérítési tigyekről.Tehát, ne tegyiik ezt!

Dľ. Kocsis jVĺ.áLté

A kérdések jelentős tészę a hivata|vezetéshez sző|t. Az iratkezelési szabáIyzatnáI indultak
eljáľások. Egyébként itt részben éľtek csak egyet onnel. Egyrészt nem az a típusú
onkormanyzat vagyunk, amelyik lemond könnyedén az ot megIllető ktjvetelésekľől' Ha jól
nézem a világsajtót nem is enől vagyunk híresek. A másik pedig. on azt mondja, hogy
jogtalanul juthattak lakashoz. Nem az volt a pľobléma, hogy ez jogtalan, mert a helyi rendelet
tette lehetővé a polgármesteľ hatáskĺjrébe utalt előteťesztési lehetőséget. Bocsánat. A testtilet
hataskörébe utďta az egyeđi döntéseket, a polgáľmester előterjesztéséľe. Jogszabály eľre
rendelkezésre állt. Ennek inkább nem is a jogszabáIyi háttere abizonýa|an, hanem a morális
hátterc, illetve az, aslit on is feszeget, hogy lehet, hogyha már jogszabály ľendelkezésre áL|t,

akkoľ így történt. De valóban az eÍTe utaló iľatok meg nincsenek meg. Ennyiben
diffeľenciálĺálm az on által elmondottakat. Egyebekben a Hivatal vezetése 15 napon belül a
feltett kérdéseire írásban v á,|aszo|.

Dr. Révész Mźrta képviselő asszony.

Dr. Révész Márta
Szeretném kérdezni, hogy ehhez hozzásző|hatok-e?

Dr. Kocsis M:áté
Bźlrmihezhozzásző]'hat.

Dľ. Révész lý lárta
Horváth Juditot nem ismerek, Kovács }ĺ4áĺrát ismerek, emlékszem rá. Két gyerekével és a
feľjével alagsorban lakott, és koľtilbeltil 3 éven keresztĹil volt bent a kérelmę.

Dr. Kocsis M:áLté

Nyílt ülésen vagyunk . Ha rész|etekbe megyiink, köteles vagyok zárt ulést elrendelni.

Dľ. Révész Máľta
Anyja neve és a lakcíme sem volt meg. Bocsánat.

Dr. Kocsis l{áté
Pintér Attila képviselo ťrr parancsoljon.
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Pintér Attila
A zárt üléssel kapcsolatban. Úgy tudom, hogy a határozatok nyilvánosak, a hattnozatbaĺ,
pedig benne szerepelnek ezek a nevek. Csak a név. A név szerepe| ahatározatban, és én nem
mondtam többet.

Dr. Kocsis M:áté
Nem is vontam meg a szót ontől.

Pintéľ Attila
A rendeletet elolvasva, én ań" yettem ki belőle' hogy ez kérelemľe indul. Ha nem volt
kérelem, ađott esetbe} Egy esetben már tudjuk, hogy volt. Vajon' a ttjbbi esetben volt-e
kéľelem vagy nem? En nem látom' az elhaĺgzottak alapjrín annak bizonyitását, hogy itt
valóban megvoltak ezek a kérelmek. Ha nem voltak meg, akkor honnan tudjuk, hogy tényleg
az a Howáth Judit-e? Rengeteg Horváth Judit van. osszehason|ít:ĺa azza\, hogy amikor itt
kĹilĺinb<jzo személyeket, mondjuk, a testületi ülésen megneveziink, kiilönbtiző bizottságokba
delegálunk, és az egyik képviselő mond egy nevet, ő is csak egy nevet mond, viszont
mindenki tudja' hogy kiľe gondol. Legalább is az a képviselő. Arra akarok kilyukadni, hogy
fennáll a tévedés lehetősége abban a tekintetben, ha semmi más irat nem jelzi ań, hogy
melyik Horváth Judit vagy Kovács Béláról vaĺ sző, akkor tévedés töľténhetett abban a
tekintetben, hogy kivel k<ltĺitték meg eń a szerzodést. Ezt a jogi helyzetet szeretném tisztź.z:ni.

Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila néven volt a Fľadinak és a Győrnek is vezető edzője. Az on volt? Nem tudjuk
mamég. Mi csak gondolunk arra, hogy on volt, de nem tudjuk, hogy on volt. Képvisęlő Úr!
Abban ne kételkedjen, hogy azaHorváthJudit' azaHorvźÍhJudit volt, aki megkapta a lakást.
Ma az él benne, meg Takács Mária? Kovács Maľia. Ma már nincs. Egyébként most úgy
tesztink, mintha ez lenne az egyetleĺ írat, amí ebből a Hivatalból korábban elttĺnt. Tudja
mennyi minden eltűnt innen, felsorolni is nehéz. Nemcsak iratok, de felsorolni is nehéz lenne.
osztozom a ťájda|mában, csak higgye el, hogy a Hoľváth Judit, aki kapta, akkor, az akkori
Testület megismerte az ó szeméIyi adatait, vélhetően a kérelmét is, jó esetben bent is jĺíľt a
testületi ülésen, amikor d<jntés sziiletett róla. Én attól nem taľtok, amitől on taľt, hogy egy
Horváth Judit lakáskéręlméről döntött a Testület, és egy másik gyorsan eljĺitt a lakásért, és
beleült, mondván, úgy sem fudjátok, hogy melyikünk az igazi. Az eredeti kérelemben le
voltak adva, sőt az előterjesztésben is benne kellett legyen, zártlj,|és keľetében táĺgya|ták, az
egyéb személyes adatok is berrne kellett, hogy legyenek. Szeľintem a hiba nem ezen a tészęn
van, hogy valóban azkaptameg, aki kérte. Szintén oné asző.

Pintéľ Attila
Akkor szeretném ontől és a két bizottsági elnöktől kérdeznl, hogy ők jelen voltak a2007-
2008-as lakásosztogatásná|, hogy akkor onok hárman emlékemek-e ezekľe a kérelmekre?
Hány kéľelemĺe emlékeznek? Most on azt mondta az e|őbb, hogy látniuk kellett a zźlrt ülésen
ezeket a kérelmek ęt. Az ađataíkat. N ézzünk utána, ho gy ezek szerepeltek- e ?

Dľ. Kocsis M:áLté

Ha a kérelmek beĺme lettek volna a testületi anyagbarl, akkor meglenne. Vélhetően a testiileti
anyagban csak átvezetésľe kerültek a kérelemben foglalt adatok. En csak arľa mondtam, hogy
én attő| nem tartok' hogy egy másik Horváth Judit surranő pá|yán bejĺitt egy lakásért, mikor
nem is róla volt szó. Csak erre mondtam. Az adataik elérhetők voltak, ma mźlr csak a neveik
elérhetők, de Zentai oszkfu képviselőtaľsam lehet, hogy jobban emlékszik. Kért szőt,
paľancsoljon.



Zentai Oszkár
Én nem emlékszem rá,hogy a20}7-es előterjesztésben milyen adatok szeľepeltek, és milyen
adatok nem Szerepeltek. Be kell vallanom őszintén, magtra az e|oterjesńésre sem emlékszem'
de nem vonom kétsésbe annak alétét.

Dľ. Kocsis Máté
Több kérdés nem érkezett, az iilést 77 őra42 perckorbezárom.

Budapest, 2013. december 2.
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A jegyzőkönw aZ Mötv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és a Képviselő-testület2013.
november 2 O-ai tilésén elhangzottakat hitele sen tanúsítj a.

A j egyzőkönyvet készítették:

P lr I

b t-dJ, ž |ra---,1c í

Szedliczkyné Pekári K&olina
Szervezési és Képviselői Iľodavezető

.-2 , ĺ| f:, Íąz, (/Qĺ7ĺ ĺ,>
Fazekasné Yf,rgaĹivia
Szervezési ďs Képviselői Iľoda _ ugyintézó

| ^ľ |l^'t ll lt )

Vď'ĐYĄ
Vidákné Csébi Tímea
Szervezési és Képviselői Iroda _ ngyintézo

A Képviselő-testiilet iegyzőkönwének melléklete:
Melléklet

- név szerinti szavazásĺ lĺsta
- jelenléti ív
- meghívĺi
- előterjesztések

fubĺoesĺ.ą

Szedliczkyné
Szervezési és
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Mellék|et

ldeje: 2013. november 20
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 408:
Egyszerű szavazás

Tárgya: Sürgősség

Eredménve Voks: Szav% ossz%

Szavazás eredménye

15:24

Elfogadva

lgen
Nem

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szili Balázs
Vorös Tamás
Zentaj oszkár
Jakabfy Tamás

100.00 94.44
0.00 0.00

17
0

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.OO 94.44
Nem szavazotl 0 0.00
Távol 1 5.56
osszesen í8 ĺ00.00

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 15:24
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 409i Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Napiľend

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazotL 0 0.00
Távol 1 5'56
Osszesen 18 100.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér AttiIa
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 15:29
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 411; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Támogatási szerződés megkötése az Auróra utcai rendelőintézet
fe! újítására (KMOP 4.3.2I A-13-20 í 3-000 1 )

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen ĺ8 100.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zental oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen

Távol



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 20 15:31
Tĺpusa: Nyílt
Határozatszáma:412; Elfogadva
Mĺnősített szavazás

Tárgya: Támogatási szerződés megkötése az ,,Eneľgiaracionalizá|ás
Józsefuárosban'' cĺmű KEOP.S.S.0IN12.2013-0122 azonosító számú projekt
megvalósításáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodik

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távol 1 5.56
osszesen í8 100.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
SziIi Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eľedménye

f deje: 2013. november 20 15:45
Típusa: Nyílt
Határozatszáma: 413; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at a JóHír Józsefuárosi Média és Ga!éľia Központ Közhasznú
Nonprofit Kft.vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 17 100.00 94.44
Nem 0 0.00 0.00
Tańózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Táuol 1 5.56
osszesen 18 í00.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kalser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. RévészMárĺa
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Balázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen

TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 20 15:45
Típusa: Nyí|t
Határozat száma. 414; E|fogadva
Mĺnősített szavazás

Tárgya: Javaslat a JóHír Józsefuárosi Média és Galéria Központ Kcizhasznú
N o n p rofit Kft.ve l ka pcs o latos tu laj d o n os i d ti ntések meg h ozata|ára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 82.35 77.77
3 17.65 16.67
0 0.00 0.00

Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00

Távo| 1 5.56
osszesen 18 í00.00

Balogh lsfuán
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máte
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. RévészMárta
Szĺ|i Balázs
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem

TávoI



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 20 15:48
Típusa: Nyílt
Határozatszáma: 415; E|fogadva
tVinősített szavazás

Tárgya: Javas|at szobrok, em|éktáb|ák elhe|yezésére, illetve támogatására,
valamint közterü|et elnevezésére

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen 18 í00.00

17

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margĺt
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Attila
Dr. Révész Máĺta
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 15:48
Típusa: Nyílt
Határozat száma: 416; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Javas|at a 36283 hrsz-ri közterü|et elnevezéséľe

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazotL 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

17

Ba|ogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. RévészMárta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Balázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen

Távol



Szavazás eľedménve

ldeje: 2013. november 20 15:49
Tĺpusa: Nyí|t
Határozat száma: 417; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat alpolgármesteri keret terhéľe ttirténő támogatás elbírálásáľa

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen 16 94.12 88.88
Nern 0 0.00 0.00
Tartózkodik 1 5.88 5.56
Szavazott 17 100.00 94.44
Nem szavazotl. 0 0.00
Távol 1 5.56
osszesen í8 í00.00

Balogh István
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Dr. Révész Márta
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

TávoI



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 15:57
Típusa: Nyí|t
Határozat száma: 418; E|fogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Ügyľend

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00

Tartózkodik 0 0'00 0.00
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
Osszesen 18 100.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pĺntér Atti|a
Dr. Révész Máĺta
Sántha Péterné
Soós Gyorgy
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen

TávoI

10



Szavazás eredménye

Tĺpusa: Nyí|t
Határozatszáma: 419; Elutasítva
Egyszerű szavazás

Tárgya: Módosító

Eľedménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Tartózkodĺk

3 16.66 16.67

Szavazott 18 í00.00 100.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen í8 í00.00

14 77.78 77.77
I 5.56 5.56

Komássy Ákos
Dr. Révész MárÍa
Szi|ĺ Balázs
Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soos György
Szilágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Jakabfy Tamás

lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tań.

1.L



Szavazás eredménye

fdeje: 2013. november20 16:39
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma: 420; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya: Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezetének
felülvizsgá|atára

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik

14 77.78 77.78
4 22.22 22.22
0 0.00 0.00

Szavazott í8 ĺ00.00 ĺ00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 0 0.00
Osszesen í8 100.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser Jozsef
Dr. Kocsis Máté
Pintér Attila
Sántha Péterné
Soós György
Szi|ágyi Demeter
Vorös Tamás
Zentaj oszkár
Jakabfy Tamás
Komássy Akos
Dr. RévészMárta
SziIi Ba|ázs

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Nem

t2



Szavazás eľedménve

f deje: 2013. november 20 1657
Típusa: Nyí|t
Hatärozatszáma: 421; Elfogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javaslat kö|tségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozata|ára

Eredménve Voks: Szav% össz%
lgen
Nem
Taftozkodik

14 77.77 77.77
3 16.67 16.67
1 5.56 5.56

Szavazott 18 í00'00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távo] 0 0.00
osszesen 18 í00.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás |stvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Kaiser József
.Dr. Kocsis Máté
Pintér Atti|a
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Vörös Tamás
Zentai oszkár
Komássy Ákos
Dr. Révész Márta
Szi|i Ba|ázs
Jakabý Tamás

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Igen
lgen
Igen
lgen
lgen
Nem
Nem
Nem
Tań.

L3



Szavazás eľedménye

ldeje: 2013. november 20 16:58
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma:422; E|fogadva
Minosített szavazás

Tárgya: Javaslat tag delegálására a Szakkay József Szakközépiskola
intézményi tanácsába

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodĺk

17 94.44 94.44
0 0.00 0.00
I 5.56 5.56

Szavazott ĺ8 100.00 í00.00
Nem szavazott 0 0.00
Távol 0 0.00
osszesen í8 í00.00

Balogh |stván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Dr. RévészMáĺIa
Sántha Péterné
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|ĺ Ba|ázs
Vorös Tamás
Zentai oszkár
Pintér Attila

Igen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
Tart.

t4



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 17:16
Tipusa: Nyí|t
Határozatszáma: 423; E|fogadva
Minősített szavazás

Tárgya: Javas|at |akások fetújítasára a LÉLEK.Program keretében

Eledménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartózkodik
Szavazott 17 ĺ00.00 94.44
Nem szavazott. 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen í8 í00.00

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás Istvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
PintérAtti|a
Dr. Révész Máĺta
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szili Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
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Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 17:17
Típusa: Nyí|t
Határozatszáma.424; E|fogadva
Minősĺtett szavazás

T ár gy a: Javas l at ö n ko rmán yzati j uta l m azás i e lve k e lfo gadásá ra

lgen
Nem
Tartózkodik

6 100.00 88.89
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Szavazott 16 ĺ00.00 88.89
Nem szavazott 0 0.00
Távol 2 11.11
osszesen í8 í00.00

Balogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pintér Atti|a
Dr. Révész Márĺa
Soós György
Szilágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vorös Tamás
Sántha Péterné
Zentai oszkár

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen

TávoI
Távol

100.00

t6



Szavazás eredménye

ldeje: 2013. november 20 17:22
Típusa: Nyíĺt
HaÍározatszáma: 425; E|fogadva
]\ĺinősített szavazás

Tárgya: Javas|at szándéknyi|atkozat aláírására a ,,Jobb veliink a világ''
program keretében

Eredménve Voks: Szav% ossz%
lgen
Nem
Tartozkodĺk
Szavazott 17 í00.00 94.44
Nem szavazott 0 0.00
Távo| 1 5.56
osszesen í8 í00.00

17 100.00 94.44
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00

Ba|ogh lstván
Dr. Dénes Margit
Dudás lstvánné
Egry Attila
Dr. Ferencz Orsolya
Guzs Gyula
Jakabfy Tamás
Kaiser József
Dr. Kocsis Máté
Komássy Ákos
Pĺntér Attila
Dr. Révész Már[a
Soós Gyorgy
Szi|ágyi Demeter
Szi|i Ba|ázs
Vöros Tamás
Zentai oszkár
Sántha Péterné

lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
lgen
!gen
lgen
lgen
lgen
lgen

Távol
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