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Budapest Józsefváľosi onkormá nyzat
Képviselő.testtilet e számár a

TÍsztelt Képviselő.testiilet!

I. Előzmények

A Józsefuaľosi onkormányzat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezetí és Miĺködési
SzabáIyzatfuő| szőIő 25l20I3. N.27.) szźmu rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 46. $ (1) és
(2) bekezdése értelmében a Képviselő-testiilęt feladatainak hatékonyabb és eľedményesebb
ellátása érdekében létre hozta a Városgazdálkodási és Pénzngyi Bizottságot és a
Humánszol gáltatási Bizottságot.

II. A beterjesztés ĺndoka

Az SZMSZ 48. $ (3) bekezdésében meghatźrozott beszámolási kĺitelezettség a|apján
előterjesztett a VáľosgazdáIkođźlsi és Pénztigyi Bizottság, valamint a Humtnszo|gáItatási
Bizottság 2013 . évi munkáj źrőI sző|ő besztlmo|ők elfogadás źlra a Képviselő-testület j ogosult.
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Előterj esztő.. Dt. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselőtestÍileti ülés időpontj a:2014. február 5. . sz. napirend

Tárgy: Beszámoló a Képviselő.testület bizottságainak 2013. évi munkájáľól

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásźůloz egyszeru szavazattöbbség
sziikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási BwottságvéIeményezi X
Határ o zati i av aslat a bízottság számáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi BizottságftIumánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
te sttiletnek az e|őteri esztés me stársv a|ás źú.



III. Tényállási adatok

AzSZMSZ 48. $ (3) bekezdése értelmében.. ,f bizottság évente egy alknlommal beszámol a
Képv i s elő t e s tül etnek a b iz ott s ó g munkój ór ó l', .

Iv. A diintés tartalmának ľészletes ismertetése

Javaslom, hogy a Tisaelt Képviselő-testĹilet fogadja el a Varosgazdá|kodźlsi és Pénzügyi
BízotÍság, valamint a Humánszolgá|tatási Bizottság 2013. évi munkájaľól szóló
beszámolókatt, mivel az eloterjesztés mellékletétképezo beszámolók a|apjáĺmegźi|apithatő,
hogy a bizottságok teljesítették, e|végeńék mindazokat a feladatokat, amelyek e||źttása
érdekében a Képviselő-te stület létr e hońa e testtileteket.

V. A dtintés célja, pénzůigyi hatása

Amennyiben a Képviselő-testtilet elfogadja a bizoÍtságok 2013, évi munkájĺíról szőIő
beszámolókat, abban az ęsetben a bizottságok eleget tesznek az SZMSZ-ben meghatározott
b eszámolási kötel ezettsé gĹiknek.

A döntésnek nincs pénzngyi hatása.

VI. Jogszabályi köľny ezet

A Képviselő-testiilet hatáskĺjre azSZMSZ 48. s (3) bekezdésén alapul.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek a|apján szíveskedjék a hatźrozati
javaslatot elfogadni.

Hatärozatĺ javaslat

A Képviselőtestiilet úgy dönt, hogy elfogadja a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság,
valamint a Humánszo|gźitatási Bizottsźry 2013. évi munkájáról szőIő, az e|őterjesztés
mellékletét képező beszámolókat..

Felelős: polgármesteľ 
)



Határidő: 2014. februaľ 5.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Szervezési és Képviselői Iroda

Budapest, 20I 4. január 23.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

&r*,fr*, ą^ry
a|jegyző

ŕ)Iíocsis IvtáTé
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BESZ.AMOLO

a Képviseliĺ.testület bizĺlttságainak
2013. évĺ munkáj árői

(az SZNIS,Z 48. s (3) bekezdése alapjánl")

Tartalomjegyzék

Ytľosgazdálkodási és PénzügyiBizottság A melléklet

Humánszo|gáItattĺsi Bizottság B melléklet

1. ',A bizottsźą évente egy alkalommal beszámol a Képviselő testületnek a bizottság
munkájáľól''.
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A melléklet
Tisztelt Képviselő-testület!

AYźrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkáj arőI a következő beszámolót
terj esztem a Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület aBizottságlétszélmźt 15 főben áIlapítottameg. A Varosgazdálkodási és

P énzngyi B i zotts ág fel adat- é s hatáskö reit az S zMS z 4 . száłnu mel l éklete tartalmazza.

A Vaĺosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság 2013. január l-jétől 2013. december 3I-ig39
rendes és 12 rendkívüli bizottsági tilést tartott, az tiléseken I44| đontést hozott.

A Bizottság tagai aktívan k<jzreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a

meghozatalětbarl.
A Bizottság tagsai az üléseken rendszeľesen ľészt vettek, távolmaradásukat
j e\eńék a S zew ezés i é s Képvi selő i Iro dán, v agy a Bizottság elnökénél.

Törvényességi észtevétel aBizottság d<intése ellen nem étkęzętt.

A Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább a kĺjvetkező témĺíkban hozott
dcintéseket:

A Bizottság többek kozott önkoľmlĺnyzati lakásokat idegenített el bérlőik tészéte,
tinkoľmĺányzati helyiségeket értékesített' illetve adott bérbe. Több izben adott tulajdonosi
hozztljarulást ingatlan vonatkozásbaĺ, kozmuhozzźtjarulási engedélý útjai katbantartástra,
építésére és egyéb munkálatokvégzé,se céljából. Döntött káľtéľítési ügyekben is.

az Ész-ĺ<pR Kft. által ęlőkészitett beszerzések, kozbeszeľzések ttlrgyában dĺjntott a
Bizottság és j óvahagý a a szerzőđéseket.

Továbbá dönt<jtt a közterület-hasznáIati kéľelmek iigyében, a ktizrenđ, a ko'zbiztonság, a

koztisńaság aktuális kérdéseiben, a kialakított szervezet múkĺjdésének eľedményesebbé

tételéről.
Véleménye ńe a BizotÍság hatáskö rébe tartoző képviselő-testtileti

Mindezek a\apjźtn kérem a beszámoló elfo gadását.

Budapest, 2014. január |6.
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Humánszo|gáItatási Bizottság 20|3. évi munkájfuőI az
Képviselő-testület elé :

A Képviselő-testiilet a Bizottság létszámát az SZMSZ 3.
á|Iapitotta meg. A Humánszo|gá|tatási Bizottság felađat- és
mel l ékl ete tarta|mazza.

B melléklet

alábbi beszámolót terjesztem a

szám,Ú mellékletében 15 főben
hatásköreit az SZMSZ 4. számil

A Humánszolgźtltatási Bizottság tagsaí aktívan vettek részt a napirendi pontok tátgyalásában,
a határozatok meghozata|ábaĺ. Távolmaľadásukat előzetesen je|ezték a Szervezési és
Képviselői lrodán, v agy a Bizottság Elnökénél.

Törvényességi ésnevétel a Bizottság dcintései ellen nem érkezett.

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság 20|3. január l-jétől 2013. december 31-ig ĺlsszesen 14

rendes, 7 rendkívĹili bizottsági Ĺĺlést tartott, ennek keretében 19 záĺt ülést tartott, az üléseken
összesen 291 hatźrozatot hozott. A nyílt' illetve zĺĺľt ülések keretében javaslattevő,
véleményező jogkört gyakorolt a Képviselő-testülęt elé kerĹilő előterjesztések során.

A Bizottság fęladat- és hatásk<jréből k<ivetően legínkább a kĺjvetkező témfüban hozott
döntéseket:

A Bizottság źúnlhźzotthatáskĺjľében a Polgármesteľi Hivatal HumánszoIgáItatási Ügyosztály
Családtámogatási Irodájanak előterjesaései a|apjźn a záĺt ülésein méltĺínyossági
gyermekvédelmi segély és adósságcsĺjkkentési télrnogatás ügyben hozott döntést, továbbá
fellebbezésttárgya|t meg és tett javaslatot a Képviselő-testiilet felé.
A kérelmek teljesítése során a Bizottság túlnyomóréśa létfenntartás biztosítźsźra, illefue
rczsitartozások csökkentése, továbbá rendkívüli vagy iđőszakos létfenntartási gondokkal
kuzďőkeriiletilakosoknaknyújtottpérubelitárnogatást.

A Bizottság a jogszabályokban meghatáĺozott jogosultsági feltételek fennállása esetén
valamennyi esetben a ttlmogatźts megállapításań| hozott hatáĺozatot, elutasításolľól csak a
jogszabáIyi feltételek hiźnya esetén hozoÍt döntést.

Továbbá döntött a Humánszolgáltatási Bizottság oktatási, egészségĹigyi, szociális és ifiúsági
ügyeket érintő kitÍintetések odaítélésében, taneszkoz beszerzésekben, intézmény vezetóí
ptiyazatok kiirásában, Közalkalmazotti Juttatási Szabá|yzat elbírálásábarl, kozétkeztetési
szo|gźĺ|tatástárgyában, az ővodák és iskolakban ellátottak étkezési térítési díjaiľól.
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Továbbá a Bizottság vé|eményeńe
előteľjesĺéseket.

Kérem a besziĺmoló szíves tudomásulvételét.

a hatáskörébe tartoző képviselő-testületi

Budapest, 2014. janufu 22.
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