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Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Józsefuaľosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének Szervezeti és Műktjdési Szabźiyzatźrő|
sző|ő I9l2009. (V. 06.) sz. tjnk. rendelet 46. $ (10) bekezdése szerint: ,l bizottság ĺźvente egl
alkalommal beszámol a TestüIetnek a bizottság munknjóról.''

A Képviselő-testiilet bízottsźryaínak 2012. évi munkájźlrő| szőIő beszámolókat a mellékletek
ártalmazzźtk.

Fenti ek a|apj źn kérem a határ ozati j avas l at e l fo gadását.
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2013 JAN 14. Ąga

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2013. januáĺ 23. . sz. napirend

Tá ľgy : B eszámoló a Képviselő.testület bizotts ágainak 20 12. évi munkáj áľĺíl

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a dĺintés elfogadásához egyszetu szavazattöbbség
szfüséges.

El'orÉszĺro szpRvBzeTl EGYsÉG: SzBRvBzÉsI És KÉpvlspl-oI IRooe' bąL
KÉszÍrprľp: Acocs Zse.Npľr Rlľ,ą,. Dp,ą.nĺe Lonľľcz MÁnľa.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi X
Határ ozati j av as|at a bizottsźĘ szźlmfu a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Humánszo|gźitatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteńesztés mestársv a|źsát.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Yfuosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a
Humánszolgáltatási Bizotĺság2012. évi munkáj átő| szőIó, az előterjesztés męllékletét képező
beszámolókat elfogadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: azoĺlna|

Budapest, 2013. január 7 .

Áąt L]^
Dr. Kocsis Máté
polgiírmest", ł' "

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából
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BESZAMOLO

a Képvĺselő.testtilet bizottságaĺnak
f0l2. évi munkáj árő' ł

(az SzMSz 46. s (10) bekezdése alapjáo'-)

Taľta|omjegyzék

Yárosgazdálkodási és PénzĹigyiBizottság A melléklet

Humánszolgáltatási Bizottság B melléklet

*,'A bizottság évente egy alkalommal beszámol a Testületnek a bizottságmuĺtkéi1źtőI.,,



A melléklet

Buo,ą.pBsr FovÁnos VIII. xnnÜĺ,Br
JozsnrvÁnosl oľronľrÁľyz.q.ľ

Városgazdálkodásĺ és Pénziigy i Blzottsága
Soós Györgl

elnök

Tĺsztelt Képviselő Testůilet!

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. évi munkáj źtrőI a következő beszĺímolót
terj esztem a Képviselő-testiilet elé:

A Képviselő-testület aBízoÍtságlétszźtmźt 15 főben ti\apítottameg. A Városgazdálkodási és

Pérrzügyi Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz 45. $ (4) bekezdése tartalmazza.

A Varosgazdátkodási és Pénztigyi Bizottság 20|2. januar l-jétől 20If. december 3t-ig 45

rendes és 5 rendkívĺili bizottsági iilést tartott, az üléseken 1544 dt5ntést hozott.

A BizottságtaĄai aktívan ktizľeműkĺjdtek a napiľendi pontok tźrgya\ásthan, ahattrozatok
meghozatalában.
A Bizottságtagai az iiléseken rendszeresenrészt vettek, távolmaľadásukat előzetesen j e|ęńék
aSzewęzési és Ügyviteli Irodán, a Képviselői lľodán, vagy a Bizottság elnökénél.

Törvényességí észrevéteI aBizottság döntése ellen nem érkezett.

A Bizottság feladat- és hatáskĺjréből k<jvetkęzoen leginkább a k<jvetkező témákban hozott

döntéseket:

A Bizottság tĺjbbek kozott ĺinkoľmányzati lakásokat idegenített el bérlőik részére,

önkoľmanyzati helyiségeket értékesített, illetve adott bérbe. Több ízben adott fulajđonosi
hozzźljźnuIást ingatlan vonatkozásban, kozmú hozzájáru|ási engedélyt útjai kaľbantartására,
építésére, és egyéb munkálatok végzése céljából. Dĺintött kĺáľtérítési tigyekben is.

A Provital Zĺt. áItaI e|ókészitettbeszetzések, és közbeszeľzések tźrgyában döntött aBizottság,
és jóváhagyta a szeruodéseket.

Továbbá döntött a köĺerĹilet-haszná|ati kérelmek ügyében, a kĺizľend, a kozbinonság, a

koztisńaság akfuális kérdéseiben, a kialakított szervezet működésének eľedményesebbé
tételéről.
Véleményeńe aBizottság hatáskötébetartozó képviselő-testületi e|óterjesńéseket.

Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását.

Budapest, 2013. januźr 7 .

Soós Gyöľgy
a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi

Bizottság elnĺike -r.iL,

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. @ 459-2100
www jozsefvaros.hu



Zentai oszkór
elnÓk

B melléklet

Bula.ľBsr F.ovÁnos YIII.
xpnÜI.Bľ JozsnľvÁnosl
oľronľĺÁľYZ^T
H umánszoIgáltatási Bizottsága
1082 Budapest; Baľoss utca63-67.
Tel:459-2183
Email : zentaio@jozsefu aros.hu

Tisztelt Képviselő TestüIet!

A Józsefuarosi onkoľmtnyzat Képviselő-testületének Szervezeti és Mrik<jdési SzabályzatáľőI
szőIő I9l2009.(V.06.) sz. <ink. ľendelet 46. $ (10) bekezdése szerint ,l bizottság évente egl
alkalommal beszámol a Testületnek a bizottság munkájáról',.

A HumánszoIgáLtattsi Bízottság 2012. évi munkájarőI az alábbi beszámolót terjesztem a
Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testiilet aBízottság|étszźmźú 15 főben á||apitotta meg. A Humánszo|gáItatási
Bizottság feladat- és hatásktir eit az SZM\Z 45 . $ . (5) bekezdése tarta|mazza.

A Humáns zo|gá|tatásr Bizottság tagsaiaktívan vettek tésń. anapirendi pontok táĺgya|źsában,
a hattrozatok meghozataLában. Távolmaľadásukat előzetesen jeIeńék a Szervezési és

Üzemeletetési ÜgyosztáIyon,Képviselői lrodán, vagy aBizottság Elntĺkénél.

Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett.

A Humánszo\gá|tatźlsi Bizottság 2OI2. januáľ l-jétől 2OI2. december 31-ig összesen 20
rendes 2 ľendkívtili bizottsági ülést taľtott, az üléseken ĺisszesen 384 hattrozatot hozotĹ. A
nyílt illetve ztrt ülések keretében javaslattevő, véleményező jogktiľt gyakorolt a Képviselő-
testület elé keľiilő előteľjesztések soľán.

A Bizottság feladat- és hatásköréből követően leginkább a következő témakban hozotí
döntéseket:

A Humĺínszo|gáItatási Ügyosztály Gyeľmekvédelmi Irodája a Bizottság záĺt iiléseire,
méltányossági gyermekvédelmi támogatás iraľrti kérelmet terjesńett e|ő, a kerÍiletben élő
éľintett családok számáta.

A Bizottság átnlhźno|t hatáskörében a Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgźltatási Ügyosztály
Szociális Irodájának előterjesztései alapján a zźlrt ülésein méltányossági átmeneti segélyben
hozott döntést, továbbá fellebbezésttárgya\tmeg és tett javaslatot a Képviselő-testĹilet felé.

A kérelmek teljesítésę soľán a Bizottsćĺg túlnyomórészt létfenntartás biztosításfua, illetve
rezsikiađások miatti kiađások csökkentésę, Íovábbá rendkíviili vagy időszakos létfenntartási
gondokkal knzdő keľĹileti lakosoknak nyújtott péĺlzbe|i támogatást.



A Bizottság a jogszabályokban meghatźnozott jogosultsági feltételek fennźi|ása esetén

valamennyi esetben az adősstlgcsökkentési támogatás megállapításarőI hozott hatźrozatot,
elutasításokľól csak a jogszabályi feltételek hiánya esetén hozottdöntést.

A Képviselő-testület döntése következtében megvá|tozott a civil tevékenységet végzo
szetvezetęk helyiségbéľleti kérelmével kapcsolatos szabá|yozás, ezért a BizotÍság
felülvizsgálta a meglévő szerzőďéseket, és javaslatottett a szerződések módosításaľa.

Továbbá dĺjntijtt a Humiínszo|gáLtatási LJgyosná|y oktatási és iĘúsági tigyeket éľintő

kitĹintetések odaítélésében, taneszkoz beszerzésekben, írltézmény vezetői pźůytnatok

kiírásában, Közalkalmazotti Juttatási Szabźiyzat elbitáIásában, kozétkeztetési szolgáltatás
tárgyábarl, az ővodźk és iskolakban ellátottak étkezési térítési díjairól.
Továbbá aBizottságvéleményezte ahatáskörébe taĺtoző képviselő-testületi e\őteĄesztéseket.

Kérem a beszámoló szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2013. jaĺuát 7 .

Zr--/. 72n-./'z----\-
Zentai oszkár

a Humánszolgáltatási Bizottság eln<jke

x 1082 Budapest, Baľoss u' 63-67. @ 459-2|00
www.iozsefvaros.hu


