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Budapest Józsefuáľos onkorm ányzat Humánszolgáltatási Bizottsága

2011. évi 16. rcndcs ůilósót

2011. november 02.án (szerdán) 1500 óľára
hívom össze.

A Humiĺnszolgźitatási Bizottság ülését aJőzsefvárosi onkormányzatPolgáľmestęľi Hivatal
III. 300.as termében (Budapest, VIII. Baľoss u' 63-67 .) tutja

Napirerd:
L Atruházott hatáskiiľben meghozható döntések:

1. Javaslat a TENZIO Egészségůigyi és Kereskedetmi Kft. megbÍzási szerződésének
20|1. szeptembeľ havi teljesítés igazolLására
Előterjesztő: Zentaí oszkáľ - a Humánszo|gá|tatási Bizottság elnöke
(íľásbeli előterjesztés)

2. Javaslat Dr. Jóvér Béláné megbízási szerzÍid'ésének 2011. július' augusztus és
szeptemb e r havi telj esítés igazo|ásár a,'
Előteľjesztő: Dr. Révész Mźtrta _ képviselő
(írásbeli előteľjesztés)

3. Javaslat Dr. x'ekete Hajnal megbÍzási szerződésének júnĺus' júlĺus és augusztus
h avi telj es ítés igazo|áls á ra (P ó T t<ľ zľn s Í ľn s 1
Előterjesző: Jakab$ Tamás - képviselő

4. Intézményi minőségirányítási pľogram éľtékelése és a javasolt ĺntézkedések
fenntaľtĺói j ĺóváhagyása
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgáľmester
(írásbeli előterj esztés)

5. T ájékoztatő a,,J őzsefu árosi Közoktatálsi Napok'' ľendezvényeiľőI
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgáľmester
(tájékoztatő)

6. Javaslat adósságcsiikkentésĺ támogatás, rendkívüli gyeľmekvédelmi támogatás
ĺľánti kóľelmek, méItányossági kéľelmek, fellebbezések elbírálására
Előterjesztő: Sántha Péteľné - alpolgáľmester Z^RT Ül,És
(írásbeli előterj esztés)

7. Javaslat a2011. évi,,Józsefuáľosi Szociális Munkáért,, szakmai kitiintetésľe
Előterjesztő: Zentaioszkźr - a Humĺínszolgźł|tatétsi Bizottság elnöke zŁnr ÜlÉs
(íľásbeli előterj esztés)



II. Képviselő.testületi előteľiesztések:

1. Pitypang Napktĺzi otthonos óvoda vezetőjének teljesítményéľtékelése
Előteťesztő: Dr. Kocsis }/ráté _polgármester zĹnr Ül,ľs
(írásbeli előterj esztés)

2. Javaslat a MagdolnaStart-pľogram Jĺizsefváros elfogadására
Előteľjesztő: Balogh István _ képviselő
(írásbeli előteľj esĺés)

3. Javaslat a súlyosan mozgáskor|átozottak parkolási célú béľleti díjának
elengedéséľől szólĺí önkormányzat ľendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Kocsis }iĺźńé - polgármester
(írásbeli előterj esaés)

4. Kopjafaállítás a,,Kiscsibész,' téren
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő
(írásbeli előteľj esaés)

5. Javaslat Bacsó Béla utca és Somogyi Béla utca kiizterületek neveinek
megvá|toztatására
Előterjesztő: Pintér Attila - képviselő
(írásbeli előterj esĺés)

6. Javaslat a Jőzsefválľos Kártyáľól szĺíIó rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmesteľ
(íľásbeli előteľjesztés)

7. Előirányzat mĺódosítás a ,,Jĺízsefuárosi Közoktatásĺ Napok'' rendezvénysorozat
kiĺlts é gének biztosítá sához
Előterj esztő : Santha Péterné - alpol gármester
(írásbeli előterj esztés)

8. A Katica Biilcsőde és Napktizi otthonos óvoda, a Napľafoľgó Napkiizi Otthonos
ovoda, valamint a Sziváľvány Napkiizi otthonos óvoda 2007-2011. évi
beszámolója
Előterj esztő : Santha Péterné - alpolgármester
(íľásbeli előterjesztés)

9. A jĺózsefuáľosi oktatási-nevelési intézményekben az energetĺkai célrĺ felújításokkal
iisszefüggő tiibbletktiltség igény
Előteľj esztő : Saĺrtha Pétemé - alpolgáľmester
(íľásbeli előterj esĺés)

10. Iskolabusz műktidtetése 2012. évben
Előterjesĺő: Santha Péteľné - alpolgármester
(írásbeli előteľj esztés)



11. Javaslat a Jĺízsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizpont a|apítő
okiratának módosítására
Előterjesĺő: Santha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterj esztés)

' 12. A II. és VII. kerůileti tinkormányzatokkal . fogyatékosok nappali e||átására-
kött'tt szerződések felĺĺIvizs gálata
Előterj esztő : Santha Péteľné - alpolgáľmester
(írásbeli előterj esztés)

ĺ.3. Javaslat az ,,őszirőzsa'' Gondozó Szolgálat szeľvezeti és műkłidési
szabá|yzatának valamĺnt szakmai pľogľamjának módosításáľa
Eloterj esztő : Sĺíntha Péteľné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

t 4. Az iinálló helyi lakásfenntartás i tńmogatás ró l dtintés
Előterj esztő : Santha Pétęrné - alpolgáľmester
(írásbeli előteľj esztés)

15. Javaslat Berjozkin Anton sportoló támogatására
E1őterjesztő: Zeĺtaí oszkáĺ - Humánszolgáltatási Bizottság elnĺike
(írásbeli előterj esztés)

16. Javaslat a Józsefuáľosban adományozhatő kĺtĺĺntetésekről szĺóló 11/2006.(III.10.)
számú tinkoľmányzati ľendelet módos ítására
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterjesztés)

Tisztelt Bizottsági Tag!

Megjelenéséľe feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tuđ részt venni, kérem, azt
jelezni szíveskedjen Szabő Eszteľnél (Polgarmesteri Kabinet Képviselői Iroda) 20l|.
november 02-aÍL 1 0,00 őráíg a 459 -2| -83 -as telefonszámon.

Budapest, 20lI. október 26.
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