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2015. máius 13.án (szeľdán) ĺ.500 óľáľa
hívom <jssze.

Az Embeľi Eľőforrás Bizottság ülését aJőzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal

III. 300.as teľmében (Budapest, VIII. Baros s u. 63 -67 .) tĄa

Napiľend:

I. Átľuházotthatáskiiľbenmeehozhatódiintések:

1. Javaslat civil szeľvezetekbeszámolóinak elfogadására
Előterjesztő: dr. Bojsza Kľisztina _ a Humánszolgźitatźlsi ÜgyosztáIy vezetoje
(ír ás b el i el ő t erj e s zté ý

2. Javaslat a Benyovszlĺy oľvosi Kiizponttal kiitendő együttműkiidési
megállapodás éľdekében szándéknyilatkozat elfogadásáľa
Előterjesztő: dr. Kocsis }ĺ4láté _ polgármester
(írásb eli előterj esztés)

3. Javaslat a 201'5. évi ,,Józsefváľosi Gyeľmekekéľt'' szakmai kitüntetések
odaítéléséľe
Előterjesztő: Zentai oszkrír _ azEmberi Erőfonás Bizottság.eln;ike
(írásbeli előterjesztés) (ZART ULES)
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Képviselő.testületi előteľi esztések:

Javaslat fellebbezés elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
Előterj eszto : S ántha Péterné _ alpol gármesteľ
(írásbáli előteľjesztés) Q,{nr tjĺĺs)

Javaslat a JőzseÍválrosi Gyeľmekek Üdĺiltetéséért Ktizhasznú NonpľoÍit Kft-vel
kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli előterj esztés)

Javaslattétel funkcionálĺs megr'ijulásra a JőzseÍválrosi pályaudvar teľĺiletén
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgármesteľ
(írásbeli előteľj eszés)

Javaslat megállapodás megkötéséľe spoľttevékenységgel kapcsolatban
Előteľjesztő: Zentai oszkźr _ képviselő
(írásbeli előterj esĺés)

5. Javaslat a Budapest Jĺízsefváľosi Onkormányzat 20t4. évi gyermekjĺóléti és

gyeľmekvédelmi feladatainak ellátásáľĺíl szóló átfogő értékelés elfogadására
Előterj esztő : Sántha Péteľné - alpolgáľmester
(íľásbeli előteľj esĺés)

6. Javaslat iinkormányzati intézmények átalakításával kapcsolatos dtintések
meghozatz|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ polgĺáľmester

Santha Péterné - alpolgármesteľ
(írásbeli előterj esztés)
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Javaslat a pénzbeli és természetbenĺ, valamĺnt a személyes gondoskodást nyújtĺó
szociális és gyeľmekjó,létĺ ellátások helyi szabályairól sző|ő |012015. (III. 01.)
iinkoľmányzati ľendelet módosításáta
Előterj esztő : Sríntha Péteľné - alpolgáľmester
(írásbeli előterj esztés)

Javaslat il gyermekétkeztetés feltételeit javítő fejlesztések támogatásálhoz
kapcsolĺi d ó p á|y ázat benyúj tására
Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgármester
(írásbeli előterjesztés)

9. Javaslat a Képviselő.testület és Szeľvei Szeľvezeti és Műkłidésĺ Szabályzatárő|
szóiő 36 1201 4. (xI.0 6.) ii nkormá nyzati ľen delet m rído sításáľa
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Maté _ polgiĺrmesteľ
(írásbeli előteľjesztés)

10. Javaslat a Magdolna Negyed Pľogram III. megvalósításához szül.iséges dłintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľi ĺ té - polgáľmesteľ

Egry Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh István - képviselő

(írásbeli e|ote1 esztés, p }ľĺ<ÉZBES ÍTÉ S)

Tisztelt Bizottsági Tag!

Megjelenésére feltétlęnül szĺímítok. Amennyiben az ülésęn nem fud részt venni,kérem, azt
íľásban (levélben, elektronikus levélben) je|ezni szíveskedjen Zentai oszkár elnöknek
legkésőbb 20 I 5 . máj us I 3 - aÍL az ijlés kezdetéig,
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Budapest. 2015. május 07.
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