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Készült: A Humánszolgá.Jtatási Bizottság 2013. december 16.án (hétfő) |'4,30 óľakoľ
a J őzsefv áľosi Polgáľmesteľi Hivatal

(Bp. VIII.' Baross u. 63-67.) III. emelet 300.as tárgyal'őjátban megtartoft |'4. rendes
üléséľől

279I2013.(XII.16.) sz. HB hatáľozat (9 igen.0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

I. Átruházotthatáskiiľbenmeghozhatódtintések:

1. Javaslat adĺísságcsiikkentési támogatás, rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatás és
méltányos kéľelem elbíľálására ZART ULES
Előteľjesztő: Santha Pétemé - alpolgáľmester
(írásbeli előterjesztés, ľóľKÉZBESÍTES)

il. Képviselő.testtileti előteriesztések:

1. Javaslat a Jőzsefvźlrosĺ Onkormányzat 20|4. évÍ átmeneti gazdálkodásáľĺít szóló
iinkormányzati ľendelet megalkotásáľa
Előterjesztő: Dľ. Kocsis i|ĺ4áté _ polgáľmester
(írásbeli előterjesztés)

2. Javaslat a Nemzeti Kerékpáľos Chaľta a|áírására
Előterjesztő: Jakabff Tamás - képviselő
(írásbeli előterj esĺés)

3. Javaslat kiizfeladat-ellátási szerződés megkiitésére a Jézus Táľsasága
Magyaroľszági Rendtaľtományával
Előterj esztő : Sĺántha Pétemé - alpol gármester
(írásbeli előteľjesztés)

4. Javaslat a Ferencváľosi Torna Clubbal kötiitt egyiittműkłidési megállapodás
módosításáľa
Előteľjesĺő: 

'Zentai 
oszkĺír _ képviselő

Vörös Tamás - képviselő
(írásbeli előterjesztés)



Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyerekház műktidtetéséhez.
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpol gármester
(írásbeli előterj esztés)

Beszámoló a Polgáľmesteri Hivatal tevékenységérő|, a 20Í3. évi létszám
átcsopoľtosításokról, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
Előterjesaő: Riman Edina - jegyző

Dľ. Kocsis Máté - polgiĺrmesteľ
(írásbeli előterj esĺés)

Javaslat a Képviselő-testület és Szeruei Szervezeti és Műktidési Szabályzatárő|
szőió 2512013. (v.27.) rendelet, valamint a Polgáľmesteľi Hivatal Szeľvezeti és

Műkii d ési Szab á.Jy zatának mó d o sítására
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
(írásbeli előterjesĺés)

I. Atľuházott hatásköľben meghozható döntések:

Napirend aL. pontja: Javaslat adósságcstikkentésĺ támogatás, ľendkíviili
gyeľmekvédómi iámogatás és méltányos kéľelem elbírálására zĺPtr ÜI,És
Előterjesĺő: Santha Pétemé - alpolgármester
(írásbeli előterj esztés, POTKEZBESITES)

280/2013.(XII.16.) sz. HB hatáľozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

A Humĺánszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, hogy javaso|ja a polgármestemek, hogy Btaskó
Boľbála (igyiratsztml: 04-13003l20I3.) adósságkezelési szolgá|tatźsra való jogosultságot és

ezzel ezzel egyidejúleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 189.529,-Ft összegben.

Felelős : polgĺírmester
Hatarido: 2013 . decembeľ 1 6.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatásĺ ÜgyosztáIy
Családtámogatásĺ lroda.

281/2013.(XII.16.) sz. HB határozat (9 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság úgy dcint, javasolja a polgĺĺľmesternek, hogy BoľbéIy István
részére (ügyiratszám: 04-13I00l20I3.) adósságkezelési szolgźt\tatásra való jogosultságot és

ezzeI ęzze| egyidejűleg adósságcsĺikkentési támogatást állapítson meg 300.000,-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2013. december 1 6.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási Iroda.

3.

6.

7.



282I2013.(XII.16.) sz. HB határozat (9 igen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humanszo|gáItatási Bizottság úgy dönt, javasolja a polgármesteľnek, hogy Malotáné
Kovácsházi Julianna kirendelt gyámrészére méltányosságbőI (ügyiratszĺím:04-868912013.)
40.000'- Ft rendkívĹili gyermekvédelmi támogatást állapítson meg.

Felelős: polgármesteľ
Határíđő 2013. december 1 6.

A diintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Családtámogatási lroda.

II. Képviselő.testĺileti előteľi esztések:

Napiľend IIl|. pontja: Javaslat a Jőzsefváľosi Onkormányzat 2014. évi átmeneti
gazdálkodás áľĺól szóló iĺnko rmány zati ľendelet m egalkotásáľa
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Iľĺ4źńé _ polgáľmester
(íľásbeli előteľj esĺés)

A bizottsúg létszdma dr. Révěsz Mdrta megérkezésével -10főre vdltozott

283/2013.(XII.16.) sz. HB hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellet't)

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
me glźn gy al ás át é s a ľendel et-t erv ęzęt elfo gadás át.

Felelős: polgármester
Hataríđő: a Kópviselő-testiilet 2013. december 18.

A diintés végrehaj tá sát v égző szeľvezeti e gység: Pénzügyi Ügyosztály

Napiľend II/2. pontja: Javaslat a Nemzeti Keľékpáľos Chaľta a|áírására
Előterjesztő: Jakabff Tamás - képviselő
(írásbeli előterjesztés)

284I2013.(XII.16.) sz. HB hatáľozat (10 ieen' 0 nem szavazattal' 0 taľtózkodás mellett)

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megÍárgyalástú.



Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület 2013. december 18.

A dłi ntés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti e gység : GazdáIko dási Ü gyo sztáty

Napĺľend II/3. pontja: Javaslat ktizfeladat-ellátási szerződés megktitéséľe a Jézus
Táľsasága Magyarországi Rendtartományával
Előterj esztő : Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előteľjesztés)

285/2013.(XII.16.) sz. HB határozat (10 igen.0 nem szavazattal' 0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
meg!fugyalźsát.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: a Képviselő-testiilet 20|3 ' december 18.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszo|gń|tatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda

NapÍrend II/4. pontja: Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal ktittitt együttműktidési
megállapodás módos ítására
Előterjesztő: Zeĺtai oszkaľ - képviselő

Vöľös Tamás _ képviselő
(írásbeli előterjesĺés)

Ą' napirend IIl4. pontját kůiltin táľgyalásra kikérték.

Napirend II/5. pontja: Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyeľekház
műkiidtetéséhez
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgáľmester
(írásbeli előterjesztés)

286/2013.(Xil.16.) sz. HB határozat (10 ieen.0 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáltatásí Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
megláľgya|źsát.

Felelős: polgármester
Hatźrídő: a Képviselő-testÍilet 2013. december 18.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda



Napirend II/6. pontja: Beszámolĺi a Polgáľmesteľi Hivatal tevékenységéről, a 2013. évi
|étszám átcsoportosításokľĺíl, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának
emelésére
Előterjesaő: Riman Edina - jegyzo

Dr. Kocsis llĺ4áté - polgáľmester
(íľásbeli előteľj esztés)

287I2013.(XII.16.) sz. HB határozat (10 ieen.0 nem szavazattal" 0 tartózkodás mellett)

A Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a Képviselő-testÍiletnek az előterjesztés
megltĺgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Határidő: a Képviselő-tęstĹilet 2013. december 18.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Minőségiľányítási
vezető

Napiľend II/7. pontja: Javaslat a Képviselő.testĺilet és Szeľvei Szervezeti és Működési
Szabáůyzatáľól szóló 2512013. (v.27.) ľendelet, valamĺnt a Polgármesteri Hivatal
Szeľvezeti és Míĺkii d ésÍ Szabály zatának mó dos ítás áľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis i|LÍáté - polgármester
(írásbeli előteľj esztés)

A napiľend II/7. pontját kültin tárgya|ásra kikérték.

A bizottsúg létszdma Camara-Bereczkí Ferenc Míklós megéľkezésével -11főre vóltozott

Napirend II/4. pontja: Javaslat a Feľencváľosĺ Toľna Clubbal kiitiitt együttmíĺktidési
megállapodás módos ítására
Előterjesztő: Zentai oszkĺĺľ - képviselő

Vöľös Tamás _ képviselő
(írásbeli előteľj esztés)

288/2013.(XII.16.) sz. HB határozat (8 ĺeen,0 nem szavazattal" 3 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatásí Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés
meg!árgyalásźú.

Felelős: polgármester
Hatráľidő: a Képviselő-testület 2013. december 18.

A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály
Humánkapcsolati lroda



Napirend IIl7. pontja: Javaslat a Képviselő-testiilet és Szervei Szeľvezeti és MĺÍktidési
Szabáiyzatárő| szó.J'ő 25l20L3. (Y.27.) ľendelet, valamint a Polgáľmesteri Hivatal
Szervezeti és Míĺkti dési Szab ályz atának mĺĎdos ítására
Előteťesztő: Dľ. Kocsis ilĺ4láté - polgármester
(írásbeli előterj esĺés)

289/2013.(XII.16.) sz. HB határozat (8 ieen" 3 nem szavazattal.0 tartózkodás mellett)

A Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megÍárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
IJatáridő: a Képviselő-testület 2013. december 18.

A dtintés végrehajtálsát végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet, Töľvényességi és
Perképviseleti Iroda

Budapest, 2013. december 17.
Zentai oszkár s. k.

elnäk

A jegyzőkłinyvi kivonat hiteles:
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Szedliczlryné Pekári
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A jegýzőkönyvi kivonatot készítette:
Agócs ZsaneĹt Rita tigyintéző
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