
Budapest Főváros VIII. keľtiletJőzsetvárosi ÖnkormźnyzatKépviselő-testtiletének
Emberi Eľőforrás Bizottsága

,l, l|,,,...sz'napiľend

ELŐTERJESZTÉS

az Emberi Eľőfoľľás Bizottság 2014. novembeľ 17.Í üléséľe

Tárgy: Javaslat a Humánszolgáltatási Bizottság tanácsadóinak tarĺácsadói tevékenységének
telj e s íté s i gazo|ásár a

Előterjesztőz Zentai Oszkźr, azBmbęri Erőfoľľás Bizottság elncjke
Jakabff Tamás, képviselő
Komássy Akos, képviselő

Készítette: Pálka Dóra, képviselői referens

A napirendet nyilvános Ĺilésen kell táľgyalni'
A dĺjnté s e l fo gadás ráh o z e gy szeru szav azaĹtobb s é g sztiksé ge s.

Melléklet: Boroznaki Aľpád június, július, augusztus és szeptember havi beszĺímolója
dr. Jóvér Béláné július, augusztus és szeptember havi beszámolója
Harkály Erika július, augusztus és szeptember havi beszámolója
Kozáklgnác Tiboľ április, május, június, július, augusztus és szeptember havi beszĺímolója
Máté András június és augusztus havi beszámolója
Muľaközy Adľienn június, július, augusztus és szeptembeľ havi beszĺímolója

Tisztelt Embeľĺ Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényáltás és a dłintés tarta|mának ľészletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. Kertilet Józsefuĺíľos oĺlkormźnyzata a Humánszolgá|tatási
Bizottság 36412012, ,(XII. l7.) szám,ű határozatában megfoga|mazoÍI javaslata a|apján
megbízta Boroznaki Aľpádot, 10612014. (V. 12.) számű hatáľozata a|apjtn Harkály Eľikát,
6412012. (II. 29,) számű határozata alapján Máté Andľást, 25l20I4. (II. 2I.) számtl
hatźrozatának 6' pontjában megfoga|mazott javaslata alapján Muraközy Adriennt, hogy a
Humánszo|gźt|tatási Bizottság elncike, Zentai oszkár tészéte történő tanácsadói feladatokat
ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen.
Továbbá a Humánszo|gáItatási Bizottság 6712012. (II. 29.) szźtm,Ú hatźlrozatźhan
megfogalmazott javas|ata aIapjźn megbina dľ. Jóvér Bélĺínét, hogy a HumiĺnszolgáItatási
Bizottság alelncike, dr. Révész Márta részére történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele
egyedi ügyekben egyeztessen, valamint a Humánszolgáltatási Bizottság 37120|3. (III. 04.)
szźĺn,(l hattrozatában megfogalmazott javaslata a|apján megbíńa Kozźl< Ignác Tibort
(továbbiakban Megbízott),hogy a HumĺínszoIgá|tatási Bizottság tagsa, Bálint Mónika részére
történő tanácsadói feladatokat ellássa, és vele egyedi ügyekben egyeztessen.

A HumánszoLgá|tatási Bizottság 25l20I4'(I.2|.) szźmthatánozatrínak 1. pontjában d<jntött

Boroznaki Arpád, 2. pontjában Máté Andľás, 4. pontjában dr. Jóvér Bé|ź.né, 5. pontjában
KozékIgnźrc Tibor megbízási szeruődésének meghosszabbítźsánő|20|4. szeptember 30-ig'
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A szerzódést jelen előterjesĺés mellékletétképező dokumentumok alapjan Boroznaki Ä,paa
z\I4.június L' és2014. szeptember 30 közötti időszakban, dľ. Jóvér Bé|áné2014.július 1. és

2014. szeptember 30. között, Haĺkály Erika A)I4.július 1. és szeptember 30. kozott,Kozćk
Ignác Tibor 2014. április I. ésf014. szeptember 30' között, Máté AndrásZ}I4.június 1. és

2014. június 30. valamiĺt f0l4. augusztus I. és 2014. augusztus 31. kozott, továbbá
Muraközy Adrienn 20|4. június I. és 2014, szeptember 30. közötti időszakban megfelelően
teljesítette, ezért javas|om a teljesítés igazolźls elfogađását.

Fent nevezett szerződések rendelkezései szerint a teljesítés igazo|ásźra a Humánszolgáltatási
Bizottság _ tekintette| arra, hogy a Humánszolgáltatási Bizottság neve 2014. november 5.

napjától Emberi Eľőforrás BizottságravćĺItozott_ javaslata alapján a polgármesteľ jogosult.

II. A beteľjesztés indoka

A Humánszolgá|tatési Bizottság megbízotttanácsađóinakszęrzódései2014. szeptember 30-an
lejártak, erľe való tekintettel szükségessé vá|t azon hőnapok tanácsadói tevékenységeinek
teljesítés igazo|ása, amelyekre az előző ciklusban nem keľiilt soľ.
Az onkormányzat kcjznevelési, kĺizmúvelődési, kultuľális, sport, egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi feladatok ellátása taľgyköľbe tartoző szęrzőđéses partner tevékenységéľől
sző|ő b eszttmo lój anak elfo gadásaról a Tisztelt B izottság j o go sult dönteni.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

Amennyiben az Embeľi Eľőforrás Bizottság elfogadja az e|őterjesztés mellékletét képezo
beszámolókat, Boroznaki Ä,paa bruttó 59.I99,- Ft/hó, azaz ötvęnkilencezer-
egyszźzkĺIencvenkilenc forint/hó, dr. Jóvéľ Bélané bruttó 80.400.. Ft, azaz nyolcvanezeľ-
négyszźz forint/hó, Haľkály Erika bľuttó 40.856,- FtIhó, azaz negyvenezeľ-nyolcsztnotvęnhat
foríntlhő,Kozźk Ignác Tibor nettó 55.1 18,- Ft+áfaĺhó, azaz ĺjtvenötezer-száztizewryolc forint
+ általános forgalmi adőlhő, Máté Andľás bruttó 40,856,- Ftĺhő' azaz negyvenezer-
nyolcszázoťvenhat forintlhő, Muľakozy Adrienn bruttó 40.856,- Ft/hó, azaz negryeÍIezeÍ-
nyolcszázotvenhat forintlhó megbízási díjban ľészestil, átutalással a teljesítésigazo|ást kĺjvető
1 5 napon belül, az e|végzett tanácsadói tevékenységért.

Amegbízási díjak fedezete a 11101cím HB keret előirćnyzaton biztosított'

IV. Jogszabályi ľendelkezések

A Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a
Józsefuárosi onkormányzat 2014, évi kĺ}ltségvetésľől sző|ó 3l20I4. (II. 13') önkormźnyzati
rendelete 17. $ (3) bekezdés b) pontja szerint: ,,(3) A képviselő-testüIet állandó bizottságainak
rendelkezésére álIó keret havi bruttó osszege.,
b) a HumánszolgáItatósi Bizottság 400 e Ft',

A Budapest Főváľos VIII. KeľĹilet Józsefuráľosi onkormányzat Képviselő-testület és Szeľvei
Szervezeti és Működési Szabályzatáĺő| szőIő 3612014 (xI.06.) önkormányzati rcnđe|et 7.

számú mellékletének 2.|,7. pontja szeľint: ,,dönt az onkormónyzat köznevelési,
közművelődési, kulturális, sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok ellátósa
táľgykorbe tartozó szerződéses paľtner tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról,' ,,

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt hatźrozatijavaslatot szíveskedjen elfogadni!



Határozati javaslat

' . ., l 20 1 4, (xI. 1 7. ). szźlmű bizottsági határ ozat..

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

1. javasolja elfogadásra Boroznaki ĺrpaaaal kötött megbízásí szeruődés teljesítés
igazo|ásźń 20 I 4 . j unius I -tőI 20 I 4 . szeptember 3 0 - i g teľj ed ó iďó sza]<r a.

2. javasolja elfogadásra dr' Jóvér Bé|áĺé tanácsadói tevékenységének teljesítés ígazolźsát
20 I 4 . j úlius | -t(5| 20 I 4. szeptember 3 0-ig terj ed ő iđősza\<ra.

3. javasolja elfogadásra Harkály Eľika tanácsadói tevékenységének teljesítés igazo|ását
20 I 4 . j úlius | -tó| 20 l 4. szeptembeľ 3 0-i g terj ed o idő szaI<ra.

4. javasolja elfogadásľa Kozźk Ignác Tiboľ tanácsadói tevékenységének teljesítés
igazoIástú 20 I 4 . áprili s I -tóI 20 I 4, szeptembeľ 3 0-i g teľj edő idő szakľa.

5. javasolja elfogadásra Máté András tanácsadói tevékenységének teljesítés igazolását
2014. június I-tóI 20|4. június 30-ig terjedő, valamint 2014. augusztus I-tőI 20|4.
augusztus 3 1 -ig terjedő időszakra.

6. javasolja elfogadásra Murakĺizy Adrienn tanácsadói tevékenységének teljesítés
igazo|ását 20 I 4. j unius I -tő1' 20 | 4 . szeptembeľ 3 0 -i g terj ed ő iđőszakĺa.

7. felkéri a polgármesteľt a határozat I-6. pontjában foglalt teljesítés igazolások
aláitástra.

Felelős: polgármester
Hatfuiďó: 201' 4. december 2.

A döntés végrehajtásátvégzó szewezeti egység: Szervezési és Képviselői Iľoda

A lakosság széles köľét éľintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjénekjavas|ataa
kozzététel módjara: honlapon kozzé kell tenni

Budapest, 2014. november 11.

+ł,,L,e2/,/)/
Zerĺtai oszkáľ

az Embeń Erőforrás Bizottsás elnöke

,"''k^#
képviselő

.,
J

képviselő

ľ}"L



n
rÉszÍrprrB: SzpnvezÉsĺ És KÉpvIsBI.ol Inooe

LpÍnľł: PÁrr,ą' Dóne. rÉpvlspI.oI REFERENS

PÉNzÜcvl r.gopzprgľ ĺcÉNypI-/NBlrĺ lcÉľypI-, IGAZoLÁS:

JoclroxrRotĺ: Ü?
t..-L'.,łĄ. \ |lĺ IJ l

Ztj l1 ľť Ĺjv i I,

ĺivÁH,ą.cyra.: , 'Ą ?-.űJ.4...z-ź.
Zpľral oszrÁn

AZ EMBERI BnoronnÁs BzorrsÁc pI.ľÖrr

Ąl

uu'uö)'ňíľĽľ'"'.

DANAD A-RIlr,ĺÁN Eo ľľ,I,A

rc,cvzo

ttt^offi
el-ĺrcÝfo*

4



3^,n^^9n, #,ľł.r-

Beszámoló

A B udap es t J óz sefu ĺáľo s i onk otmźny zat Humánsz olgéůtatäsi B izotts ág ré széĺę

v égzett tanác sadói tevékenys é gről

2014. iúnius' iúIius hónapb.ą+

A Budapest Józsefoáľosi onkormanyzat ( széklrely: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67.; képviseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ), mint Megbíző és Boľoznaki

Arpáď mint Megbízott között megb:'a;ŕ.si szerződés jĺitt létre a Józsefuaľosi

onkorrĺrányzat Humánszalgźĺtatási Bizottsága részerę történő tanácsadói

feladatok el\ź/rásáľ a, valamint a bizottsäg elnökének munkáj a s egítés éľe.

A rnegbízts ttĺrgyźlban a megbíző rész&őI utasítás ađäsfua jogosult: Zentai

oszkźr elnök.

2014. június. irilius hónapban elvégzett feladptok:

. Javaslat az S'o.S Kĺízis Alapíwany Csaláđok Átmeneti otthona feladatęliátás 2013. évi
beszámolój ának elfo gadására

- Javaslat civil szeľvezętęk beszámolóinak e|fogađásźxa
. Javaslat a Szigony-útitáľs Nonoprofit Kft. kedvezményes helyiségbérleti kéľelmének

iigyében
- Javaslat afOI . évi sport, civĺl,, egyházi és nęmzetiségi páLyazatok elbírálására
-Javaslataaa|apíÍvźnyok}}I4.évípőiyáza'đtźlrrrcgatźsźra
- Javaslat az ovi-foci programhozva|ó csatlakozasra
. Javaslat az idegenfoľgalmi adó điffeľencíált kiegésátésévęlkapcsolatos döntés

meghozata|ára
. Javaslat c ivi 1 szerve zeJ b eszámolóinak el fo gadás aľa

A fenti ekben fo glaltaknak megfel el ő en kéľem beszámolóm e lfogadás át.

Budapest, z}I4.november 4.



Feszámoló

A B udap est J ózs e fu áľo s i o nkoľmĺĺnyz at Humán szoLgáitatás i B izotts źę r ész& e

v égzetttaĺácsađói tevékenységľől

2014. augusztus' szeptembeľ Łónapban

A Budapest Józsęfvárosi onkoľmrány zat ( széI<hely: 1082 Budapest, Baross u.

63.67.; képviseli: đľ. Kocsis MéLté polgáľmester), mint Megbízó és Boroznaki

Arpáď mint Megbízott, kozött megbizási szerződés jött létľe a Józsefuáľosi

onkormányzat Humánszo\gćůtatěsi Bizottsága részére töľténő tanácsadói

feladatok eIIćúásćľ a, vďamint a bizottság elnĺikének munkáj a s egítés éľe.

A megbízźs téľgyálban a megbíző részéró| utasítás adásćlra jogosult Zentai

oszkar elnök.

2 0 1 4. augusztus. szepJembeľ hónapban elvégzett feladatok:

- Javaslat civ il szęrve zetek bęszÁmo lóinak elfo gadasáľa
. Javaslat a TIT Kossuth Kiub Egyesiilet 2014. I. félévi tevékenységétő| sző|ó beszámoló

elfoga&ásáľa
. Javaslat cívil szervezetek kedvezményes helyiségbéľleti kéľelmének rigyében
. Javaslat a Buľsa Hungaĺica Felsőoktatási onkoľmányzati Ösztöndíjpalyźaathoztörtéĺő

csatlakozásĺa
- Javaslat Turay Ida Szíĺhaz felaj łínlásrínak elfo gadásáľa
. Beszĺímoló aKépviselő-testiiletbizot1sägai2Ol3. novembeľ 1' - 20|4.ápti|is 30' köz<itt

á+ĺr:/nźg;ott hataskörben hor-ott döntéseinek végľehaj tásráról

A fenti ekb en fo gl altaknak me gfel elő en k éľem b eszámol,őm elfo g ad ását,

Budapest, 2014, novembeľ 4.
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a Humánszoĺgáltatási Bizottság szakéľ1őjeként 2o14.július hinapban

végzett tanácsadó i tevékenység rő|

dr. Jóvér Béláné

Budapest Főváros V|ll' Kerület Jizsefvárosi Önkoľmányzatti| rnegbízási

szerződés teljesĺtésére 2014. jú|iusban osszeľiasonlítást végeztem a józsetvárosi

isko|ákban tanu|ó 6., és B. évfo|yamos tanulik kompetenciafe|mérésének

eredményei a|apján, me|yeknek 201 11na12 és 2a12l2}13-a tanévre vonatkozo

adatai az oktatási Hivatal hon|apján elérhetők.

Kérem a beszámo|óm elfogadását.

Budapest, 201 4. oktober
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Beszámo|l !

a Humánszolgáltatási Bĺzottság szakértojeként 2014' augusztus hónapban

végzett tanácsadii tevékenységről

dr' Jovér Bé|áné

Budapest Főváros V|||. KerÜlet Jizseťvárosi tnkormányzatto| megbízási
szerzódés teljesítésére 2014. augusztusban a Humánszolgáltatási Bizottság
MSZP.s tagjai számára áttekintettem, és tanácsot adtam az a|ábbi napiľenden
szereplő előterjesztésekrő| :

. A TlT Kosstlth K|ub Egyesu|et 2014^ |. félévi tevékenységérő| szili beszámo|o

- Civil szervezetek beszámoĺii
. |gazgatii pályázat

- Bursa Hungarica Fe|sőoktatási tnkornrányzati í]sztonĺlĺi piĺĺyázathoz vali
csatIakozás.

Kérem a beszámo|im e|fogadásáĺ'

Budapest, 201 4' október
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Beszámoló

H u m ánszo|gáltatási Bizottság szakértőjeként 2o1 4. szeptem ber .| 
-tŐ|

végzett tanácsadói tevékenységrol

dr. Jóvér Bé|áné

Budapest Főváros Vll|. KerÜ|et Jizsefvárosi Önkorľnányzattil kapott megbízási
szerződésben fog|a|tak tetjesítésére 2o14. szeptember 1-to| kezdődően
áttekintettem, és vé|eményt adtam a Jizsefvárosi tnkormá nyzatMSZP-s választott
és de|egá|t tagjai számára arró|, hogy a 3 éves korti| történő kötelező óvodáztatás
mi|yen kovetkezményekkeI jär a családok, és az Önkormán yzat számára, továbbá,
hogy mennyire és miként készÜltek fe| a józsefvárosi óvodák az ebbő| fakadi
tobbletfeladatok el|átására.

A 2}12-ben elfogadott kozneve|ési törvény rendetkezése érte|mében 2014.
szeptember elsejétőt kerÜl bevezetésre a 3 éves kortó| kotelezó óvodáztatás. E
hatályba léptetést késŐbb egy éwet hatasztották, így a 3 éves kortil kezdődő
tankcite|ezettség következményeire Jozsefváros ivodáinak felkészÜ|ése éppen
fo|yamatban Van. Tekintette| arra, hogy az oktatás átszervezése után is az
onkormányzat gondoskodik az ovodai e||átásró|; e válto zásra vati fe|készu|ésben
kieme|t J ozsefvá ros tn kormányzatának feletŐssége.

Kérem a beszámolim e|fogadását.

Budapest, 2014. november
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Beszámĺrió

.|ózseŕVáľosí Č)nkoľlmáĺlryzert ľltlnrńnszolgłiltłruisi Bizottsétg 20Iĺi. jĹllius,

ŕl tt g Ll.sz'tŁl.s, szeptem [:eI. |rĺi n apľa

Á lÓzscĺrál.ĺlsj Önkol.nlĺrn}'zĺlt (szdkhclyl l083 13Lrclapcst. Liar.oss tl. ťj3-6?

ké;:r.isĺ:li: Dľ. l(tlcsis i\ĺ.ár.úl 1:ĺ:lgiĺľlrrcsteľ), tlrilrt nrcg|ríz'ĺi ćs }'Iaľkĺilv |ljľika, nrilrt

nlegbízoĺt közťltt lnegbĺzási szeľz-ŕjt|és jöLt létľe ĺr l{ttlrránszolgáltatłisi }3izol'tság

ehiťrlĺe ntclletti taĺrĺicsaĺlói ľelaclaĺok, az clnö]ĺ nrunkájánttk segĺtéséľe' r\
megbízás táľg;,álran ľr rtreglrĺzó ľćsz.,eľijl tltasíttis aĺlásáľa jogosult: Zęntai Oszlĺáľ 

:

e]llök.

'

2014. iťlnius l-től ĺl nlľglrízi1st li:lyaĺllaĺosan lĺĺtoril el' ĺ\ r:iz.oľĺ'ságĺ iiléseken.. a,Ĺ .
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Beszámoló 2014.áoľilisi
Humánbizottsáqi tanácsadói munkáľó|

Józsęfváľos onkoľmányzata ésKoztikTiboľ kozott kötött megbízási szerződésben foglalt
feladatot 2014, ápľilis hólrapbalr megbízottkéntaz alábbiak szeľint teljesítettem,

Az LMP külső tanácsadijaként tobbszöľ konzultációival segítettem Bálirrt Mónika rtlunkáját.
Így a Józsefuáľos Önkormányzattna|<képviselő-testülete mellett mĹlködő Humárrszolgáltatási
IJizottságárrak nenr képviselő tagjárak a szď<mai munkáját humánszolgáltatással kapcsolatos
térrraköľökben segítettem' Egyeztettęm az LMP ĺjnkornrźnyzaÍi képviselőjével a bizottság e|é

b eteľ.i e s ztet t témćtkat.

Blkezdtĺik átvizsgá|ní a Józsefvar.os Humárrbizottságdontéseit az elmúlt évekľől, hogy a

bizottság nunkáját át tudjuk tekinteni.

I(onzultáció:

f0|4,04-03-án Bálint Mónika LMP-s bizottsági tagga|

2014,04-04án Bálint Mórrika és JakabÍý Tarnás LMP önkoľmćnyzati képviselővel

?014,04.2I _ a bizottsági felszólalások ęlőkészítése:

Mivel a Kék Pont Alapítvány beszámolóját elfogadásľa javasoltuk azt pintosan áttekintetttik
az önkoľlrrányzatta| kötött nregállapodási szeľződéssel egyetemben. Kiemeltük a szeľződés
azon pontjait alrrelyek níndkét féI számáľa hivatkozási alapot adhattak állÍtásaikhoz és a

koľábbzur kialakult vittĺhozvezettek. Kiemeltĺik, hogy a szętvęzet mur*ája elengedhetetlen
f.eltétele annak, hogy a kábítószeľ elleni küzdelem hatékony legyen és a szaktudásuk
Jószefuáľos szćlnlára fontos, Nem éľtĺĺnk egyet azzal, hogy a kialakult állapotokéľt a KéK
Pontot tegyük felelőssé és az együttműkcidés folytatását javasoltuk, hatékorry dľogpolitikai
koncepciti lcidolgoz,ása mel lett'

JL*;>-f'U*
Kozćk Tiboľ
2014.04.30
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Józsefváľos onkoľmányzata és KozěkTi.boľ kĺjzött kötött megbízási sz'erződésben foglalt
feladatot ?aA' május hónapban rnegbízottkeĺt az alábbiak szerint tĺłljesíte*tenr,

Az LMP ktilső tanácsadójaként konzultációival és háttérmunkával segítettem BáIint Mónika
rrrunkáját. Igy a lőzsefvaros onkoľlrranyzatállak képviselő-testülete mellett nrűkodő
ľ'lumánszolgáItatési Bizottságának rrem képviselo tagjának a szď<mai munkáját
lrum ánszo lgáltatással kap csolato s té maköľĺjkben segítettem'

Atvizsgáltuk komoly kutatómrrnkáual a Józsefváľos I{rrnranbizottság döntéseĺI. az elmúlt négy
évt.öI, lrogy a lJizotĹság munkáját rt fudjuk tekinteni'

Kolrzultáciĺ5:

2014.05-l0-éĺr Bálint Mónika LMP-s bizottsági tagga|

2014' 05-22.én Bálint Mónika bizottsági taggal és Jakabfy Tamás LMP önkoľmćnyzati
l<épviselővel

2ÜI4, mć$uĺs l2. T{B iilés előkészitése -

Vélenrényezett előterj esztések:

. 2.5. Javaslat a Viľágos Magyaľoľszágéľt Kĺiľnyezetszépito Veľsenyen történő
jclentkezésľe

- 2.12. Tájékoztató a közcĺsségi keľte|ĺ kiépítéséľői

Míndkét előteľjesztéssel kapcsolatban a pľogÍam elokészítését és az azzalkapcsolatos
egyeztetéseket hiányosnak találtuk, de a célokkal egyetéľtiink.

I f -\.-r ĺi
1tĺ-l-z./.- { \-Ł{.-

|(oz:étk Tilroľ
2014.05.28
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|}eszárnoló 2014. irinĺus
HulnánbŁottsáei tanácsadóĺ munkáról

Jizsefváľos Önkoľmányzata ésKozélk Tiboľ kozott kötött megbízási szeľződésben foglalt
feladatot 20l4. június lrónapban megbízot1kéntaz alábbiak szerinĺ teljesítettem.

AzLMP kĹilső tanácsadójaként konzultációival és háttéľmunkával segítettern l]álint Mónika
ĺnunkáját. Így alizsefvar.os onkoľmányzattnakképviselő.testületę rnęllętt nrűködő
LIunránszolgtthatési Bizottságanak nem képviselő tagjának a szakmai munkáját
h u mánszo l gáltatás sal kapcsolato s témak<jĺökben segítettem.

Atvizsgáltuk konroly kutatómunkäva| aJózsefváľos řJumrĺnbizottság döntéseit az elmúlt négy
évľ(!l, lrogy a bizottság munkáját át tud.juk tękinteni'

Átekintettem és megvizsgáltam a civil szerveztekbeszánrolóit és javaslatokat tettem azokka|
kapcsolatban.

Konzultáció:

20 l 4. 06-08-án Bálint Mólrika LMP-s bizottsági taggal

?014' 06-09-én Bálint Mónika bizottsági tagga| és Jakabfy Tamás LMP önkoľnrźnyzati
képviselĺĺveI

^ 
20 1 4,0 6' l 0-én nrcgtartoĹt HB e ii lésľe vélenryényezett előteľj esztések.

V éleményezett előteľj eszťések:

1 .4. .lavaslat civi I szeľvezetek beszánrolóinak elfogadásáľa

l '5' Javaslat a Szigony-útitáľs Nonpľofit Kft. kedveznrényes helyiségbérleti kéľelmérrek
Ĺigyében

l .6. Javaslat a2014, évi spoľt, civil' egyházi és nemzetiségi pályázatok ęIbírćllására

2.5. .Iavaslat a Katica Bĺĺlcsőde és Napközi otthonos ovodával lcapcsolatos döntések
ltreghozďaliíľa

(d,;t qľi,L*
I(.ozćk Tibor
2014.06.27
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Beszámolĺí 2014. iúlius havi
Humáĺbizottságĺ tanácsadói munlĺ{ľó'|

Jizsefváľos onkoľmárryZata és Kozák Tíboľ kozott kötött megbízási szeľződésben foglalt
fcladatot 2014. július lrónapban megbízottkónt az alóbbiak szcľint toljesítettem.

A,zI"MP ktilso tanáĺ:sadójaként konzultációival és lráttéľmunkával sogítettem Bálint Mólrika
m rmkáj át. Igy a J őzsefváro s onkoľmany zatźnak képvi se lő-testül ete mel l ott rnűkcj dő
I.Iumánszolgákatási Bizottságának nem képviselő tagtrának a szakmai munkáját
humátrszolgáltatással kapcsolatos témaköľökben segítettem.

Átvizsgáltuk a Józsefváros Humánbizottstĺgdöntéseit, kiemeltük azokata fókusztémakat
amiľe ktilörros figyelmet ľogunk foľdÍtani a jövőbeni munkánkban.

Konzultáció:

2014,07,f4-an BáIint Mónika LMP-s bizottsági taggal:

.I.énlák: 
a Magdolna pľogľam eddigi eľedlnényeinek áttekintése; a kerületben zajló

lĺöztérfelĺ1jítási pľogľanrok eloľęhalađásának, megvalósításának ťelülvizsgálataa7, eléľhető
el oteľj esztĺjsek ellelróľzé se és lrelyszíni bej áľások során'

E gyezte tés a łre l yi káb ító szeľ-h asznćiatta| kapcsol atos pľo blémákľó l.

t f -F\- (-1".- r

\k-r}'.ilJ- \ ďŁ-
Kozálk Tiboľ
l3udapest
2014,07,30



Józsefuáľos onkoľmányzataésKozákTibor között kötött megbízási szeľződésben foglalt
fe ladatot 20L4, augusztus hórrapban megbízottként az alábbiak szeľint teljesítettenr'

A'z LMP kiilső tanácsadójaként tcjbbszĺjľ konzultációival segítettem Bálint Mónika munkáját.
Így a Józsefváľos onkoľmányzatánakképviselő-testĺilete nrellett míikcidö Humánszolgáltatásí
Bizottságának nem képviselo tagjának a szakmai munkáját humanszolgáltatással kapcsolatos
témaköľökben segítettern' Egyeztettem az LMP öĺrkoľmányzati képviselőjével a bizottság elé
bete{esztett témákat.

Áwizsgáltam a közfoglalkoztatás ősziütemét tugyaLo a2/|I indítványt és javaslatokat adtam
bizottsági tagnak.

ĺ(onzultácii:

2014,08-21 -án Bálint Mónika LMP-s bizottsági taggaI,

Vé'I em érryezett előterj esztések:

2.4. Javaslat aSzźizados úti MĹivésztelep Magyaľ oľökség Díjľa való felteľjesztéséľe.

2,9 ' Iavas]at a 
.ľuľay 

Ida Szírrlráz felajĺänlásának elfogadására.

2.1 l . Javaslat a2014, évi kcĺzfoglalkoztatás őszi üternének megvalisításához fedęzęt
biztosításáľa

(ć-,=P\-'ř-
ĺ(ozák Tiboľ
2014,08.30
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Beszámoló 20ĺ.4. szeptembcľ havi
Humán b.izottsáqi tarrĺicsadói mun lĺáról

Józseĺyar.os onkoľmany zata ésKozákTiboľ kĺlztttt kötött nregbízási szeľződósben foglalt

t.elacĺatot 2OI4, szept.nib"' hónapban nregbízottként az alábbiak szeľint teljesítettem.

AzLMP ki.ilso tanácsadójaként tobłiszöľ konnütációival segítettem ]]álint Mónika munkĄát.

Így a Józsefváros ont<o'ň*yzatánakképviselo-testülete rnellett mĹĺkĺjdo Humánszolgáltatási

B-Ĺottságának netn képviselii tagjanak a szakmai munkáját humánszolgáltatássď kapcsolatos

télrrakörókbelr segítettěm, EgyeżiettęmaZLMP önkoľmtnyzatiképviselőjével a bizottság eIé

lreteri esztett témákat'

A bizottsági tag és azLMP képviselő nrurrkáját segítettem szeptelnber hónapban' Javaslatok

előkészítése a kovetkező témákban:

- szociäLis béľlakásľenđszeľ kialakításának lelretőségei a keľületben'
- azóvodai és iskolai irrtegľációs pľogľamok támogatásárrak lelretosé gei az,

oĺrkoľmány zďi ľ észér ól,
- Józsefváľoś hosszú tćivű zö1đ stratégitĄának előké.szítése, a megvalósításlroz szükséges

lépések'
- A gyeľnrekjóléti szolgáltatások helyzete a keľületben'

I f 
-* 

l--\ĺ/.. .-:7 \ jf-\\Ł:7-5_-. r V
Kozď< Tiboľ
2014.09.30
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BESZAMOLO

A J őzsefváľosi o nkormá ny zat Humánszolgáltatási Bizottsá g r é szét e

véEzett tanácsadói tevékenyséeľől

2o14 JÚNIUS hónapban

A Jőzsefvárosi Önkormányzat (rosz. Budapest, Baross u.63.67.) képviseli: dľ. Kocsis

Máté polgáľmester mint megbíző és Máté András mint megbízott közott, megbízási

szerezőďésjött létľe a Jőzsefváľosi onkormányzat Humánszolgáltatási Bizottság tészére

töľténő szak&tőí feladatok., valamint a bizottság elnökének munkája segítésére. A

megbíző tészétcíI utasításara jogosult: Zeĺtal oszkáľ a Humánszolgźůtatási Bizottság

eInöke.

Az elvéezett felađatok:

1, S.o.S. Ktízís Alapítvány Családok Átmeneti otthona feladatellátás 2013. évi

beszámoIójának áttekintése

2, Civil szeľvezetek által benyújtott beszámolók áttekintése

3, Szigony-útítárs Nonpľofit Kft. kedvezményes helyiségbérleti kéľelmének áttekintése

4, 2014. évi spoľt, civil, egyhází és nemzetiségi páIyázatok áttekintése

5, 2oI4. évi ,,Józsefuáľos Egészségügyéért'' szakmai kitüntetések áttekintése

6, Adósságcsĺikkentési támogatások áttekintése

7, P olgármesteľi Dicséretek áttekintése

8, Fellebbe zések áttekintése

9, óvođave zetői pét\yázatok áttekintése

10, Köznevelési intézmények működtetői felađatainak ellátásával kapcsolatos döntések

áttekintése

11, Alapítványok 2014. évipáIyázatítámogatásáľa iľányuló előteľjesztés áttekintése

12, KatícaBölcsőđe és Napközi otthonos ovodával kapcsolatos döntések áttekintése

1 3, Költsé gvetési átcsopoľtosítás áttekintése

I 4, S zolgéĺIati lakás bizto sítására iľányuló előterj e sztés áttekinté se

15, Bizottságitag cseľéľe iľányuló javaslat áttekintése

16, A Polgármesteľi Hivatal a ,,Meg:łétLtozott munkaképességű embeľek

ľehabilitációjának és foglalkoztatá'sának segítése'' elnevezésű kiemelt projektben való

részvétel áttekintése

I7, Aurőta utcai ľendelőínt,ézet felújításával kapcsolatos előteľjesztés áttekintése
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18, A Magđolna Negyeđ Pľogľam III. megvalósításával kapcsolatos előteľjesztés

áttekintése

19, A TÉRIK}Z_B jelíi fővárosi pá'Iyázaton nyertes ,,Játszőtársak _ A II' János Pál pápa

téń jéĺLszítéľ közösségi célú fejlesztése'' című pľojekt megvalósításfuőI szóIó Támogatási

Szeruő ďé sek me gköté séľe iľányul ő előteĄeszté s áttekinté se

20, AzAuľóľa utcai Egészségcentrum pľojekttel kapcsolatos előterjesztés áttekintése

2I, Közmlivelőd.ési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása éľdekében szükséges

dönté sek me ghozataláľa iľányuló előteľj eszté s áttekintése

22, AHoľrok u. 7. szám alatti ingatlan hasznosításáľa irányuló előteľjesztés áttekintése

23, Az oVl-foci progľammal kapcsolatos előteľjesztés áttekintése

Kéľem beszámolóm elfogadását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Budapest, 2014. októbeľ 16.

üdvözlettel:

,łils{ **ńÄ



BEszÁMoLl
A Józsefvárosi onkormá nyzat HumánszolgáItatási Bizottsá g tészéte

véEzett tanácsađói tevékenyséEről

2014 AUGUSZTUS hónapban

A Jőzsefvétľosi Ônkoľmányzat (rogz. Buđapest, Baross u.63-67.) képviseli: dľ. Kocsis

IMáté polgáľmesteľ mint megbiző és Máté Anđľás mint megbízott kozott, megbízási

szetezőđésjött létľe a Jőzsefvárosi onkoľmányzat Humánszolgáltatási Bizottság tészéte

töľténő szakértőí feladatok-, valamint a bizott,ság elnijkének munkája segítéséľe. A
megbíző ńszétő. utasításara jogosult: Zental oszkáľ a HumánszolgáItatási Bizottság

eInöke.

Az elvéezett feladatok:

1, Civil szeľvezetek beszámolóinak áttekintése

2, A TIT Kossuth Klub Egyesület 2014' I' fétévi tevékenység&6' szőIő beszámoló

áttekintése

3, Civil szetv ezetek keđvezménye s helyisé gbérleti kéľelmének áttekinté se

4, Adóssá gcsökkenté s i támogatás iránti kéľelmek áttekintése

5, Díszpolgári Cím ađományozása és a ILĺ2006' (m.10') számű önkormányzati renđelet

móđosításáľa irányuló előteľjesztés áttekintése

6, Igazgatőí páIyázat áttekintése

7, Fellebbezések áttekintése

8, A Százađos úti Művésztelep Magyar oľokség Díjľa való felterjesztésére iľányuló

előtetj e sztés áttekinté se

9, A Józsefuárosi Egyesített BöIcsődékkel kapcsolatos döntések áttekintése

10, Házi gyeľmekorvosi feladatok ellátásának bízt,osításáta irányuló előteľjesztés

áttekintése

11, A Buľsa Hungaľica Felsőoktatási tnkoľmányzatí osztöndíjpźiyázathoz töľténő

csatlakozásľa irányul ő e|őterje szté s áttekintése

12, Polgáľmesteľi és alpolgáľmesteľi keľet teľhéľe töfténő támogatás elbíľálásáľa és

együttműköđési megállapodás megkĺitéséľe iľányuló előter1esztés áttekintése

13, Turay Ida Színházfelajánlásának elfogadásáľa iľányuló előterjesztés áttekintése



L4, A Képviselő.testület bizottságai 2013. novembeľ I. _ 2014. ápľilis 30. között

áfuuJnázott hatásköľben bozott đöntéseinek végľehajtásáľól szőIő előteľjesztés

áttekintése

15, A 20L4. évi ktizfoglalkoztatás őszi üterrrérrek megvalósításálroz feďezet bíztosítására

iľányuló eIőtetjesztés áttekintése

16, A Polgármesteľi Hivatal Iétszámának emeléséľe iľányuló előterjesztés áttekintése

Kéľem beszámo}óm elfogađását.

További jó munkát és egészséget kívánva!

Budapest, 2014, októbeľ 16.

üdvözIetteI:

'MJs{ 
ľh-.o,J,



Beszámoló

A Budapcst Józscfuáľosi onkoľmányzatHumánszollgźitatćĺsi Bizottságrć,szérc

v é gzett tanác saďői tevék eny s é grő l

2014. irĺniusi hónapban

A Budapest Józsefuáľosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baľoss u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester), mint megbíző és M.uľékqzy

Ąd.ľię.nn mint megbízoÍtközott megbíztĺsi szerződés jĺitt létrę a Józsefuárosi

onkormányzatHumánszoIgáItatásiBizottstĺgarészéretorténőtanácsadói

feladatok, valamint a bizottság elnökének munkáj a segítésére.

Amegbízás tźrgytĺban a megbíző részéről utasítás aďá,stĺrajogosult: Zentai

Oszkćłr elnök.

-Javaslat az iđegenforgalmi adó diffeľenciá|tkiegészítésével kapcsolatos döntés

meghozatalára,

- Javas 1 at civi l szeľv ezet b eszźtmo lój ának e|fo gaďásár a,

-Részvéte|azővodavezetőiptiyázatokelbírtůásában.

Személyesen részt vettem a Bizottstę..

2014.június 10-i és 23-i ülésén.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem beszámolóm elfoga đását.



Budapest, 2014.augusztus I 9.

Muraközy Adrienn

a|éiré"s



Beszámoló

ABudapestJózsefu áľosionkormányzatHumánszolgá|tatćsiBizottstĺgrészérę

v égzett tanácsadói tevékenységľől

2014. irĺliusi hónapban

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis }l4áté polgármesteľ), mint megbíző és M.uĺékqzy

Ą.dľ.ię.ng mint megbízott között megbíztĺsi szerzőďés jött létre a Józsefuárosi

onkormány zat Humánszol gáItatás i B i z ott s źĺga r é szére töľténő tanác s adó i

fe ladatok, val amint a bizottság e lnökének munkáj a s e gíté s ére.

A megbízás tárgyéhan a megbíző részéről utasítás aďásárajogosult: Zęĺiai

Oszkár elnök.

Júliusi hónapban elvégzett feladatok:

- A 2014 szeptemberében átađásra elkészült Ktĺ|vátiatér, valamint az

Al fö 1 di utc a átaďćĺs ának el őké s zü l eti munkáIata1b an r észv étel

- A hajléktalan-kérdés pľoblémáj ćĺnak megoldásźtra javaslattétel

- A taľtó s munkanélktiliek fo glalkoztattĺsáv aI kapcsolato s alternatívák

kidolgozása

A fentiekben foglaltaknak megfelelően kérem beszámolóm elfoga ďástú.

Budapest, 20 I 4.ok<tőber I 4.

Muraközy Adrienn

aláírź.s



Beszámoló

A B ud ap e st J ó z s e fu áro s i onkoľm án y zat Humtĺnszo|gtůtatási B iz ott s ág r észér e

v égzett tanácsadói tevékenységről

2014. augusztus hónapban

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat ( székhely: IO82 Budapest' Baross u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis ľłĺ.áté polgármester), mint megbíző és Mu.ľ.ékqzy

Ądľię.ng mint megbízoÍt között megbízási szerződés jött |étre a Józsefuárosi

onkormányzatHumánszolgá|tattsiBizottságarészéľetöľténőtanácsadói

feladatok, valamint a bizottstlg elnökének munkáj a segítésére.

A megbízás ttĺrgytĺban a megbíző részérőIutasítás adástlrajogosult: Zentai

oszkár elnök.

Augusztus hónapban elvégzett feladatok:

- Javaslat civil szervezetek beszámolóinak elfogad,ására

- Javaslat a TIT Kossuth Klub Egyesület2014.I. félévi tevékenységérő|

szóló b eszámo|ó elfogad ástlra

- Javaslat civil szewęzetek kedvezményes helyiségbérleti kérelmének

ügyében

- Javaslat adós s ágcsĺikkentési támogatás iránti kéľelmek e|bir źĺIásár a

- Javasl at a Turay Ida Szính áz felajćnlásának elfogađásźtra

- Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati

o sztöndíj p tiy ázathoz torténő csatlako zásr a

- Javaslat a Jőzsefuárosi Egyesített Bölcsődékkel kapcsoIatos döntések

meghozata|tĺra



Személyesen ľészt vettem a Bizottság:

20 I 4. augusztus 22-i ulésén.

A fenti ekben fo glaltaknak me gfel elő en kérem b e számo l óm el fo ga dźĺsźĺt..

Budapest, 20 I 4.oktőber 7 4.

// łĺ/
ŕ Y-1 v\ą-',^-;--\\-./ //

Muraközy Adrienn

altĺírźĺs



Beszámoló

A B ud ap e st J ó z s e fu áro s i onkormány zat Huménszolgéitatás i B iz ott s tą r é szér e

v égzett tanácsadói tevékenységről

201'4. szeptembeľ hónapban

A Budapest Józsefuárosi onkoľmányzat(szé|<hely: 1082 Budapest, Baross u.

63-67.; képviseli: dr. Kocsis l|l4áté polgármester), mint megbíző és Mlł.ľąkqzy

Ad.ľ.ięnł mint megbízott kcizött megbízási szerződés jött létre a Józsefuárosi

onkormány zat Humźĺnszo|gáůtatási Bizott sága részére töľténő tanácsadói

fe l adatok, val amin t a bizottság elnökének munkáj a s e gíté s ére.

A megbízźĺs tźlrgyában a megbíző részétől utasítás aďástlra jogosult: Zentai

oszkár elnĺik.

Szeptembeľ hónapban elvégzett feladatok:

A 20 I 4 . év i önko rmány zatí v áIasztás ok<r a val ó ké szül é s humánp o 1 itikai

szemp ontok fi gyelemb evéte l e szeľint, a v áIasztőp o l gárok humán j el legű

igényeinek felmérése és a megoldási alternatívák keresése.

A fentiekben fo glaltaknak megfelelően kérem beszámo lóm elfoga dásźt.

Budapest, 20 l4.oktőber 1 4,

ý- ,Ał-,^''j=--.

Muraközy Adrienn

a|áírźĺs


