
  Józsefvárosi Önkormányzat
      Képviselő-testület 
Humánszolgáltatási Bizottság 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. október 17-én (szerdán) 15,00 órakor  

a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal   
(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) III. emelet 300-as tárgyalójában megtartott 16. rendes 

üléséről
 

295/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság az alábbi napirendet fogadta el: 

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

Napirend:
1. Javaslat  szociális  étkeztetés  szolgáltatásban  részesített  ellátottak  hátralékának 

behajthatatlan követeléssé nyilvánítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

2. Javaslat házi  segítségnyújtás szolgáltatásban részesített  ellátottak hátralékának 
behajthatatlan követeléssé nyilvánítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

3. Javaslat adósságcsökkentési támogatások, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

4. Javaslat a 2012. évi „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetésre
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS

 



II. Képviselő-testületi előterjesztések:  

1. Javaslat a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatával kötendő 
ellátási szerződés időpontjának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

2. Javaslat  a  Józsefvárosi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Központ  alapító 
okiratának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

3. Javaslat  az  iskolabusz  további  működtetésére  és  közoktatási  intézmények 
költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

I. Átruházott hatáskörben meghozható döntések:   

Napirend I/1. pontja:  Javaslat szociális étkeztetés szolgáltatásban részesített ellátottak 
hátralékának behajthatatlan követeléssé nyilvánítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

296/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 
 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a  2011.  második  félévre  vonatkozó  szociális  étkeztetés  szolgáltatásban  részesülő 
ellátottak  személyi  térítési  díjfizetési  kötelezettség  elmulasztásából  származó 
díjhátralékáról szóló beszámolót tudomásul veszi,

2. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a szociális étkeztetés 
szolgáltatás  keretében  a  2011.  második  félévben  keletkezett  490.780.-Ft  személyi 
térítési díj hátralékot az előterjesztés mellékletét képező személyek és összeg szerinti 
bontásban behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa,

3. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a szociális étkeztetés 
szolgáltatásban részesített  Kaba Krisztina 2011. május,  június hónapban keletkezett 
25.200.-Ft személyi térítési díj hátralékát behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. október 17.

2,3.  pont  esetén  a  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi  Bizottság  soron  következő 
rendes ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda, Pénzügyi Ügyosztály
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Napirend I/2. pontja: Javaslat házi segítségnyújtás szolgáltatásban részesített ellátottak 
hátralékának behajthatatlan követeléssé nyilvánítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

 

297/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a  2011.  második  félévre  vonatkozó  házi  segítségnyújtás  szolgáltatásban  részesülő 
ellátottak  személyi  térítési  díjfizetési  kötelezettség  elmulasztásából  származó 
díjhátralékáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

2. javasolja a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságnak, hogy a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás  keretében  a  2011.  második  félévben  keletkezett  64.345.-  Ft  személyi 
térítési díj hátralékot az előterjesztés mellékletét képező személyek és összeg szerinti 
bontásban behajthatatlan követelésnek nyilvánítsa.

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetén 2012. október 17.

     2. pont esetén a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság soron következő 
         rendes ülése

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda, Pénzügyi Ügyosztály

Napirend  I/3.  pontja:  Javaslat  adósságcsökkentési  támogatások,  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, fellebbezés és méltányossági kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester  
(írásbeli előterjesztés) ZÁRT ÜLÉS

298/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy  N. M. 1084  Budapest, 
…..szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000 .-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   
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299/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy R. L. 1089  Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 77.067.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

300/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Z. F. 1082  Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 300.000.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

301/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy Z. L. 1089  Budapest, …. 
szám  alatti  lakos részére  adósságkezelési  szolgáltatásra  való  jogosultságot  és  ezzel 
egyidejűleg adósságcsökkentési támogatást állapítson meg 287.581.-Ft összegben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

302/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

 A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  polgármesternek,  hogy  Sz.  O.  M.  1089 
Budapest,  ….  szám  alatti  lakos  szociális  helyzetét  figyelembe  véve  40.000.-Ft,  azaz 
negyvenezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapítson meg méltányosságból.
  
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   
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303/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  P.  V. 
településszintű  hajléktalan  személy  (postacím:  ….)  szám  alatti  lakos  köztemetés 
megrendeléséről  szóló  I.  fokú  04-181/3/2012.  számú  határozattal  szemben  benyújtott 
fellebbezés megtárgyalását és az I. fokú határozat helybenhagyását. 

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

304/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek F. P. 1083 
Budapest, …. szám alatti lakos adósságcsökkentési támogatást megszüntető és visszafizetésre 
kötelező  I.  fokú  04-1011/5/2012.  számú  határozattal  szemben  benyújtott  méltányossági 
kérelmet  megtárgyalta  és  az  I.  fokú  határozat  megváltoztatását  javasolja  méltányossági 
jogkörben oly módon, hogy a visszafizetendő összeget, a 126.290.-Ft-ot elengedi.     

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

305/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási  Bizottság  úgy dönt,  hogy javasolja  a  Képviselő-testületnek  N. Gy. 
1086  Budapest,  …..  szám  alatti  lakos  adósságcsökkentési  támogatást  megszüntető  és 
visszafizetésre  kötelező  I.  fokú  04-3782/7/2012.  számú  határozattal  szemben  benyújtott 
méltányossági  kérelmet  megtárgyalta  és  az  I.  fokú  határozat  megváltoztatását  javasolja 
méltányossági  jogkörben  oly  módon,  hogy  a  visszafizetendő  összeget,  a  142.500.-Ft-ot 
elengedi.     

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 17.  

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Családtámogatási Iroda   

A bizottság létszáma Facsar Mária  megérkezésével – 10 főre változott.

Napirend I/4. pontja:  Javaslat a 2012. évi „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai 
kitüntetésre
Előterjesztő: Zentai Oszkár – Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS) ZÁRT ÜLÉS

306/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A Humánszolgáltatási Bizottság úgy dönt, hogy 

1. a 287/2012. (X.03.) számú határozatát visszavonja,

2. a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetést 2012. évben az alábbiakban 
felsorolt személyeknek és szakmai közösségnek adományozza:

a) Kasza Györgyné – „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
b) Tarnóczi Lászlóné – „Őszirózsa” Gondozó Szolgálat
c) Népkonyha szakmai közössége – Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Felelős: polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal 

2. pont esetében: 2012. november 15.

A  döntés  végrehajtását  végző  szervezeti  egység:  Humánszolgáltatási  Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda.

II. Képviselő-testületi előterjesztések:

Napirend  II/1.  pontja:  Javaslat  a  Budapest  Főváros  VI.  Kerület  Terézváros 
Önkormányzatával kötendő ellátási szerződés időpontjának módosítására
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

307/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását.
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 18-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda   

Napirend II/2. pontja: Javaslat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
alapító okiratának módosítására
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Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

 

308/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását.
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 18-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:  Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda  

Napirend  II/3.  pontja:  Javaslat  az  iskolabusz  további  működtetésére  és  közoktatási 
intézmények költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés)

309/2012.(X.17.) sz. HB határozat  (10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) 

A  Humánszolgáltatási  Bizottság  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  előterjesztés 
megtárgyalását.
 
Felelős: polgármester
Határidő: a Képviselő-testület október 18-i ülése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Intézményfelügyeleti Iroda, Pénzügyi 
Ügyosztály  

 
Budapest, 2012. október 18.

 Zentai Oszkár sk.
          elnök

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles: 

_____________________________
  Szedliczkyné Pekári Karolina   
  Szervezési és Ügyviteli Iroda                      

A jegyzőkönyvi kivonatot készítette: 
Agócs Zsanett Rita ügyintéző
Szervezési Csoport 
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