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2016. évi 1. rendes ülését

2016. febľuáľ 03-án (szeľdán) 0900 óľáľa
hívom össze.

Az Embeľi Erőforrás Bizottság ülését a Jőzsefvźtosi Polgármesteľi Hivatal

III. 300-as teľmében (Budapest, VIII. Barossu. 63-67.) tĄa

Napiľend:

I. Átľuházotthatásktiľbenmeghozhatódöntések:

1. Javaslat a błilcsődei tagintézmények nyári nyĺtvatartási rendjének
meghatározására
(íľósb eli előterj e s zté s)
Előterj e s ztő : Sántha P éteľné - alpol gárme s ter

2. Javaslat a Giusto-Kamaľa Művészeti Közhasznú Nonpľofit Kft. 2015. évi
tevékeny s é gér ő| szóiő b eszálm o ló elfo gad á s á ľa
(ír ás b el i el ő terj e s zt é s)
Előterjesztő: dr. Bojsza Krisztina - Humánszolgdltatási Üglosztály vezetője

Javaslat kábítĺószerellenes progra1nokkal kapcsolatos dtintések meghozata|ára
(íľás b eli előterj e s zté s, P )TKEZB ESITES)
Előterjesztő: dľ. Ferencz orsolya - képviselő

Javaslat hátľalékkezelésĺ támogatás irántĺ kéľelmek elbíľáIásáľa
(írĺźsbeli előterjesztés) zÁnľ Ür,ns
Előterj es ztő : Sántha P éterné - alpol gárme ster
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Képviselő.testiileti előteľi esztések:

Javas lat kitüntetés ekkel kap cs olato s dtin tés ek meghozata|ár a
(írósbeli előterjesztés, porĺ<nzľr,sÍrÉg zĺrur Üĺ,ns
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté _ polgĺźrmesteľ

Zentai oszkór - bizottsógi elnok

Javaslat bizottsági tag cseľéjéľe
(ír ósb eli előterj es zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat a J őzsefv álro sÍ O n ko r mány zat 20 1'6. évi kiittségvetés ről szóló
tinkormányzati ľendelet elfogadásáľa
(ír ásb eli előterj eszté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté _ poĺgĺźrmester

Javaslat a Jőzsefválrosĺ onkormányzat 2015. évi ktiltségvetéséľől sző|ő 6ĺ20|'5.
(II. 20.) tinkoľmányzati ľendelet módosításáľa
(ír ósb eli előteľj es zté s)
Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat Smaľt City munkacsoport létrehozásával kapcsolatos döntések
meghozata|ára
(ír ásb eli előterj esztés)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Javaslat szobor, emléktáblák elhelyezésére
(írásb elt eĺőterj e s ztés)
Előterj esztő : Sántha P éter né - alpol gárme ster

Javaslat intézményv ezetői pá.Iy ázatok kiíľásáľa
(írás b eli előt eľj es zté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Móté _ poĺgĺźrmester

Javaslat kiiltségvetésÍ szervek alapító okiratának módosításáľa
(ír ósb eli előterj e sztés)
El őteľj e s ztő : Sántha P éteľné - alpol gárme ster
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9. Beszámolĺó a Képviselő-testiilet buottságai 2015. május t. - 2015. oktĺibeľ 31.
közőtt átruházott hatáskłi rben h ozott d öntés ein ek vé greh aj tás áról
(írásbeIi előterj esztés)
Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármester

10. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságaĺnak 2015. évi munkájáľól
(ír ásb eI i előterj e s zté s)
Előteľjesztő: Soós GyÓrgł - Városgazdálkodást és Pénzügli Bizottság elnoke

Zentai oszkár _ Emberi Erőforrás Bizottság elnoke

11. Javaslat a Jőzsefuáľosi Nemzetiségi Onkormányzato|<kal kapcsolatos dtintések
meghozata|ára
(ír ás b e I i el ő t eľj e s zt é s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺźrmesteľ

12. Javas|at a szociális lakbéľre vonatkozó tájékoztatőva| kapcsolatos dtintés
meghozatalára
(ír ás b e li eI ő teľj e s zt é s)
Előterjesztő: Dr. Erőss Gábor _ képviselő

l.3. Javaslat a Képviselő-testiilet és Szerveĺ Szeľvezeti és Mĺĺktidési SzabáIyzatárő|
sző|ő 36ĺ2014. (xI.06.) tinkormányzati rendelet, illetőleg a Polgáľmesteľi Hivatal
Alapítĺí okiratának, valamĺnt Szeľvezetĺ és Műktidési Szabá|vzatának
módosítására
(ír ásbeli előterj e szté s)
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Tisĺelt Bizottsági Tag!

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az ülésen nem tud részt venni , kérem, ań'
írásban (levélben, elektronikus levélben) je|ezní szíveskedjen Zentai oszkáľ elntiknek
legkésőbb 20 l 6. február 3 -án az ülés kezdetéi g.

Budapest. 2016. jarluáĺ 29.

Z--fu /--tuc--
Zentai Oszkár

elnök
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