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Készült: Az Emberi Eľőforľás Bĺzottság 20|5. novembeľ 4-én (szeľdán) 09,00 órakor
a I őzsefvárosi Polgáľmesteri Hivatal

(Bp. VIII., Baross u. 63-67 .) III. emelet 300-as tárgyalőjában megtartott 8. ľendes Ĺiléséről

183/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 igen. 0 nem szavazattal' 1 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság az a|źlbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

Átľuházott hatásköľben meehozható döntések:

1. Javaslat a Leonardo 41. Alapítvány 2015. I. féIévi tevékenységéről
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Bojsza Krisztina - a Humánszolgáltatóst Üg,łosztóly vezetője
(ír ásbeli előterj eszté s)

Javaslat a Józsefuárosi Kábítĺószeľügyi Egyeztető Fórum áita| szer,ĺezett
konferencia j óváhagy ására
Előterjesztő: Dr. Ferencz orsolya _ laźpviselő
(ír ásbeli előterj eszté s)

II. Képviselő-testiileti előteľiesztések:

1. Javaslat a káptalanfĺiredi gyeľmeküdüIő fejlesztésével kapcsolatos diintések
meghozata|ára
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester
(ír ásbeli eĺőterj esztés)

f. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Előteľj e s ztő : Sántha P éterné - alpo l górmester
(írósb eli előteľj e sztés)



3. Javaslat házioľvosi praxis elidegenítésére
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgórmesteľ
(ír ás b eli előterj esztés)

4. Javaslat Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizponttal
kapcsolatos dtintések meghozatalára
Eĺőterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester
(ír ásb eli előterj es zté s)

5. Javaslat ldősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
Eĺőterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester

Egry Attiĺa _ alpolgármester
Dľ. Szilágyi Demeter - hćpviselő

(ír ásb eli előterj es ztés)

6. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szeľvei Szervezeti és Mĺĺktidési SzabáIyzatárő|
szó'.lő 3 6 l 201 4. (xI. 0 6.) ö n ko rm á ny zati ľen delet mĺó dosítás áľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írás b eli előterj es ztés)

I. Atruházott hatásktiľben meehozható döntések:

Napĺrend I/1. pontja: Javaslat a Leonaľdo 41. Alapítvány 2015.I. félévi tevékenységéľől
szőI'ő b eszämo ló elfo g adásár a

Előterjesztő: Dr' Bojsza Kľisztina - a Humánszolgáltatósi Üg,,osztály vezetője
(ír ásb eli előterj esztés)

184/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 1 nem szavazattal.0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľľás Bizottság úgy dönt, hogy elfogaďjaa Lęonardo 4I Alapítvány 2015.L
felévi tevékenysé géró| szőIő beszámolóját.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015. novembeľ 4.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ugyosztály



Napirend Il2. pontja: Javaslat a Jőzsefvźlrosi Kábítószerügyi Egyeztető Fĺíľum által
szerv ezett konfeľencia j óváhagy ására

Előterjesztő: Dr. Ferencz orsoĺya - képviselő
(írásbeĺi eĺőterj esztés)

l85/20l5.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen' 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás ürelle1t)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság úgy dönt, hogy a megadja a szőt Gźlvay Zoltáĺnak, a
Kźtbítő szerĹigyi E gyeztető Fórum Prevenció s Munkacsoport Elnĺjkének.

t86/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (11 ieen. 0 nem szavazattal. 0 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Eľőfonás Bizottság úgy dönt, hogy a 2015. november 18-án a Keszty(igyźr
Közĺĺsségi Hźnban megrendezésre keľülő drogpľevenciós konferencia meglartásávaL
egyetért, melynek váĺhatő költségei kífizetőtterhelő jĺĺľulékokkal (EHO+SZJ4ł) egyltt412,3
eFt. Fedezete az onkormányzat költségvetésében 11301 kábítőszerellenes programok
címen biaosított.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20I 5. november 4.

A diintés végľehajtásáłtvégző szervezetiegység: Humánszotgáltatási Ügyosztá|y

187/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (9 ieen. 1 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)

Az Embeti Erőforľás Bizottság úgy dönt, hogy a 20|6 janufujában megrendezésre keľiilő
drogprevenciós szakmai konfeľencia megfartźsáva| egyetéľt, melynek várhatő költségei a
kiťlzetot terhelő jarulékokkal (EHO+SZJ4ł) egyűt 829,1 eFt. Fedezete az onkormányzat
költségvetésében 1 1 3 0 1 kźlbítőszer-ellenes programok címen biztosított.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 20|5. december 15.

A döntés végrehajtásátvégző szewezetiegység: Humánszolgáltatásĺ tigyosztály

l88/2015.(XI.04.) sz. EMBI hatáľozat (10 ieen.0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mel|ett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság rigy dĺint, hogy felkéri a jegyzőt a |86-18720|5. fiI.04.) sz.
EMBI határozatok szerinti konfeľencia lebonyo|ításához szĹikséges intézkedések
megtételére.

Felelős: jegyzł5
Hatźndő: aI86|20I5.(XI.04.) sz. EMBI hatélrozat esetében 20|5. november 18.'

aI87/20|5.(XI.04.) sz. EMBI hatátozatesetében 2015. december 3l.

A dłintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: HumánszolgáItatási Ügyosztály



II. Képviselő-testüIeti előteriesztések:

Napirend Ia|'. pontja: Javaslat a káptalanfiiredi gyermeküdülő fejlesztésével
kap cs o lato s d tin tés ek meghozata|ár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ
(iras be li e löterj esztes)

189/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 igen.0 nem szavazattal. 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!źlrgyalásźń.

Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: f0I5. november 5.

A dtintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Váľosfejlesztési és Főépítészil'Jgyosztá./ly

Napiľend II/2. pontj a: Javaslat emléktáblák elhelyezéséľe
El őt erj e sztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster
(ír ás beli előterj e s zté s)

A napiľendlIlz. pontját kĺilłin tárgyalásra kikéľték.

Napiľend IIl3. pontja: Javaslat háziolvosi praxis elidegenítésére
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺirmester
(ír ásb eli előterj eszté s)

190/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 ieen' 0. nem szavazattal. l tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tÔrtént a szavazás)

Az Emberi Eľőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!árgyalását.

Felelős: polgármester
Hatźnidó 201 5 . november 5.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáttatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
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Napirend II/4. pontja: Javaslat Jőzsefvźlľosi Szociá|is Szolgáitatő és Gyermekjĺí,léti
Ktizp onttal kapcsolatos dtintések meghoza talár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgórmester
Sántha Péterné - alpolgórmester

(ír ósbeli előterj e s zté s)

191/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 igen' 0 nem szavazatta|, 1 tartózkodás mellett)
(,l,ematikai blokkban tÓrtént a szavazas)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés
meg!árgya|ásźú.

Felelős: polgármester
Határido: 20I 5. november 5.

A dtintés végrehajtását végző szervezetí egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati lľoda

Napirend II/5. pontja: Javaslat Idősek Klubja kialakításáľa a Palotanegyedben
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Dr. Szilágyi Demeter - képviselő

(írásb eli előterj e szté s)

192l20l.5.(XI.04.) sz. EMBI határozat (10 ieen. 0 nem szavazattal, 1 taľtózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazós)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés
megtfugya|ását.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|5. november 5.

A döntés végľehajtását végző szewezeti egység: Humánszolgáttatási t)gyosztály
Humánkapcsolati rroda

Napirend IU6. pontja: Javaslat a Képviselő.testület és Szerveĺ Szeľvezeti és Működési
Szabá|yzatárő| szől'ő 36ĺ2014. (xI.06.) łinkoľmányzati rendelet mĺĺdosítására

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ás b e l i el ő terj e s zt é s)

193/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (l0 ieen.0 nem szavazattal. 1 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazós)



Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja
meg!árgya|ásźú.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 2015. novembeľ 5.

a Képviselő-testületnek aZ előterjesĺés

A dłintés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Jegyzői Kabinet

Napirend II/2. pontja: Javaslat emléktáblák elhelyezésére
Előterj e sztő : Sántha P,éterné - aĺpol gárme s ter
(ír ósb eli előt erj eszt,é s)

194/2015.(XI.04.) sz. EMBI határozat (9 igen. 0 nem szavazattal.2 tartózkodás mellett)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés
meg!árgyalástń,

Felelős: polgármesteľ
Hatfuido : 20I 5. november 5.

A diintés végrehajtá sátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és FőépÍtészilJgyosztálly

Budapest, 2015. november 4.

Zentai Oszkár s. k.
elnäk

A jegyzőkiinyvi kivonat hiteles:

A j e gy zőkony v i kiv on)\ké s zítette :
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Fazekasné YýgaLívia
Szervezési ďs Képviselői Iroda ugyintézője
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Bodnáľ Gabriella
aSzervezési és Képviselői Iroda


