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Budapest Józsefvárosi Onkormá nyzat
Képviselő.testůilet e számár a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis i|l4.źLté - polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012.januaľ 19. . sz. napirend

Táľgy: Beszámolĺí a Képviselő-testůĺlet bizottságainak 2011. évi munkájáról

A napiľendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszeru szavazaÍtobbség
sziikséges.

ElorÉszÍro szpnvpzpľĺ EcysÉc: SzľRvpzÉsI És ÜzpIr,ĺpI.rprÉsl ÜcyoszrÁly

KÉszÍrBrrp: Acócs ZsłNprr RIIA, Dp,c.rNÉ LonINcz Ma.nľe
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a. rpcyzor HELYETTESIIo ĺĺlycyzÓ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezi X,/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Hatáĺ ozati j av asIat a bizottság számáĺ a:

A Yárosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságĺHumánszolgáltatasi Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|őteriesztés mestársva|ástú.

Tisztelt Képviselő.testület!

A Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének Szeľvezeti és Műk<jdési Szabályzatźlrő|
szőIő |912009. (V. 06.) sz. ĺink. rende|et 46. $ (10) bekezdése szeľint: ,l bizottság évente egł
alkalommal beszámol a Testületnek a bizottság munknjáľól. ''

A Képviselő-testiilet bizoÍtságaínak 2011. évi munkájaĺó| szőIő beszámolókat a mellékletek
tarta|mazzźk.

F enti ek a|apj án kérem a határ o zati j avaslat el fo g adását.
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Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy d<!nt, hogy a Vaľosgazdálkođási és Pénzügyi Bizottság, valamint a
Humánszolgá|tatási Bizottság 2011. évi munkájárőI szőLő, az előterjesztés mellékletétképezó
beszámolókat elfo gadj a.

Felęlűs: pulgálurester'
Határidő: azonnal'

Buđapest, 2)Iz.januar 5.
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polgármester

Töľvényességi ellenorzes :

ĺ#/,ne/u,/ź* 7*v
Dr. Mészár Erika ,/

ajegyzőthelyettesítő a|jegyző .,/
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a Képviselő-testiilet bizottságainak
2011. évĺ munkáj árő|

(az SzMSz 46. $ (10) bekezdése alapján'-)

Tartalomjegyzék

Yárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság A melléklet

HumánszolgtĺItatźsi Bizottság B melléklet

*',A bizottság évente egy alkalommal beszámol a Testületnek a bizottság munkájĺíľól.''
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottsága

A melléklet

Soós Gyiirgy
elnök

TÍsztelt Képviselő Testület!

A Vaľosgazdálkođási és Pénzügý Bizottság 20II, évi munkájźrő| a kĺjvetkező bęszámolót
terjesztem a Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testtilet a Bizottság |étszźmát 15 ftíben áIlapította meg. A Városgazdálkodási és
Pénzügý Bizottság feladat- és hatásköreit az SzMSz 45. $ (4) bekezdése taĺtalmazza.

A Városgazdálkodási és Pénzigý Bizottság 2OI1. januáľ I-tő| 2OI1. đecember 31-ig 48
ľendesés4rendkívĺi1ibizottságiülésttartott,azii1éseken1966döntésthozott.

A Bizottság tagsai aktívan közremiíködtek a napirendi pontok tźĺtgyalásábaĺ, a hatźttozatok
meghozatalában.
A Bizottságtagsaí az üléseken rendszeresenrészt vettek, távolmaradásukat előzetesen j e|ęzték
aSzervęzési és Üzemeltetési Ügyosztályon, a Képviselői kodan , vagy aBizottságelncikénél.

Törvényességi észrevétel aBízottság döntései ellen nem érkezett'

A Bizottság feladat- és hatásktĺréből kcivetkezően leginkább a kcivetkező témákban hozott
dĺintéseket:

A Bizottsäg tĺjbbek között cinkormányzati lakásokat idegenített el bérlőik részére,
önkormányzati helýségeket értékesített, illetve adott bérbe. Több izben adott tulajdonosi
hozzájáru|ćĺst ingatlan vonatkozásban, kcĺzmíi hozzájźlrulási engeđélý útjai katbarÍartásźra,
építésére, és egyéb munkálatok végzése céljából. Döntcitt káľtérítési ügyekben is.

A Provital Zrt. tital előkészítettbeszeruések, és kozbeszerzések tárgyában đöntött aBizottsäg,
és jóvahagýa a szerzoďéseket.

Továbbá döntcitt a közterilet-hasznáIati kérelmek ügyében, a kozrend, a kozbiztonság, a
koztisztaság aktuális kérdéseiben, a kialakítoÍt szewezet működésének eredményesebbé
tételérő1.
Véleményezte aBizottság hatáskörébetntozó képviselő-testületi e|őteqesztéseket'

Mindezek a|apján kérem a beszámoló elfo gadását.

Budapest, z)L2.januaľ 5.

PénzĹigýaV
Bizottsäg elncĺke

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67.8 459-2100
www.iozsęfvaros.hu




