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Késziilt: Az Embeľi Erőforrás Bizottság 2015. ápľilis 13-án (hétfőn) 15,00 órakor
a J őzsefv álrosĺ Polgármesteľi Hivatal

(Bp. VIII., Baross u. 63-67.) II[. emelet 300-as tá,ľgyal'őjálban megtartott 4. rendes
üléséről

Levezető elntik: Zęĺtaí oszkaľ
Jelenlévő tagok: Simon Gyoľgy - alelnök

Balogh Istvĺán
Komássy Zsolt Akos
Dr. Erőss Gáboľ János
Nagy Gábomé
Patatics Baltns
Máté András

ľffiľH#"*
Bálint Geľgely
Camaľa-Berecrf<ĺ Ferenc Miklós 

'!!.ij'.

Távolmaradását bejelentette: Erhardt Zoltźłrĺé Dr. Feľencz orsolya Ildikó _ alelnök,
Dľ. Szilágyi Demeteľ - alelnök, Kaiser József Lajos, Nagy Gáboľné

Jelenlévő meghívottak: Sántha Péterné _ alpolgármesteľ, Dľ. Kovács Gabľĺella -
aljeglző, Dr. Balla Katalin Jeg1,lzői Kabinet vezetője, Dr. Bojsza Krisztina
Iłu-.á,',otgóttatási Ügłosztóĺy vezetője, Párizs Gyuláné _ Pénztigłi Ügłosztóĺy vezetője,

Pénzes Attila _ Gazdálkodási Ügyosztály vezetője, Dr. Galambos Eszteľ - Jogi lroda
vezetője, Bodnáľ Gabľĺella - Szervezési és Képviselői lroda vezetője, Vaľga Zita -

Józsefvárosi Kozosségi Házak Nonprofit NKít., Jóhír NKft. szaĺcĺnai vezetője, Bukovicsné
Nagy Judit _ Koszorú Napkt;zi otthonos ovoda vezetője, Váľadi Gizella _ Józsefiárosi
Szociális Szolgáltató és GyermekjóIéti Kozpont vezetője, Koscsóné Kolkopf Judit _

Józsefvárosi Eglesített Bĺjlcsődék vezetője, Kelemenné Hellingeľ Máľia _ Józsefllárosi

Szociális Szoĺgáltató łźs Gyermekjóléti Központ szalcľnai vezetője, Kápolnai Kázmér -
Józsefiárosi Szlovák onkormányzat elnöke, Dľ. Dady Kálmán _ Józsefvárosi Román

onkormányzat elnoke, Dr. Szabadkai Attila Józsefvárosi Német Nemzetiségi

onkormányzat elnoke,

Zentai Oszkár
Tisztelettel köszönti a megjelenteket, azEmberi Erőfonás Bizottság 2015. évi 4. rendes ülését

megnyitja. Az Emberi Erőfonás Bizottság határozatképességét 11 fővel megáIlapítja, a

bizottság hataľozatképes' Az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint javaslatot

tesz, - awal aváItońatással, hogy a2.3-as napirendi pont nem érkezętI.meg - majdszavazásra

bocsátja a napirendet:



Az Embeľi Eľőforľás Bizottság az alábbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

I. Atruházotthatásköľbenmeghozhatódtintések:

1. Javaslat az S.O.S. Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti otthona feladatellátás
2014. évi beszámolĺój ának elfogadására
Előterjesĺő: dľ. Bojsza Krisztina - a HumánszoIgá|tatási Ügyosztály vezetője
(ír ásb eli e ĺőterj e sztés)

2. Javaslat Pályź.zati felhívás közzététe|ére civil szervezetek, művészek és sportolók'
egyházak, egyházi szervezetek, nemzetiségi tinkormányzatok 20|'5. évi
támogatása érdekében
Előteľj esztő : S ántha Péterné _'alpolgáĺmesteľ

(ír ásb eli előterj e s zté s, POTKEZBESITES)

II. Képviselő.testtileti előteľi esztések:

1. Jav aslat intézményv ezetői p á|y ázatok véleménye zés ér e

Előteľj esztő : S antha P éterné - alpol gáľmesteľ
(írásbeli előteľjesztés) (ZART ULES)

2. Beszámoló a BRFK VIII. keriileti Rendőľkapitánysá92014. évi tevékenységéľől
Előterjesztő: Dr' Kocsis Máté - polgármester
(írásbeĺi előterj e szté s)

3. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogľamokhoz kapcsolódó
d ii n tés ek m eghozata|ár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis iľlźÍé - polgármesteľ

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

(ír ásb eli előterj es zté s)

4. Javaslat a Jőzsefvźlľosi Intézményműktidtető Ktizpont által ellátott feladatok
átszervezésére
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis }.;4.źLté _ polgármester
(írásbeli előterj esztés)
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5. Javaslat 0-3 éves korú gyermekek elhelyezése érdekében ki'tiitt ellátási szerződés
megsziintetésére
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester
(ír ósb eli eĺőterj e szt é s)

6. Javaslat az ovi-Foci Pľogľamhoz valĺĺ csatlakozás módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis MtLté - polgármesteľ
(írós b e Ii előterj e szté s)

7. Tájékoztat(l az onkormányzat vagyongazdálkodása szabőiyszeríĺségének
ellenőrzésével kapcsolatos Allami Számvevőszéki j elentésről
Előteľjeszto: Dr. Kocsis i|i4:áté, - polgármester
(ír ás b el i t ój é ko zt at ó)

Zentai oszkáľ
Megállapítja' hogy az Emberi Erőforrás Bízottság az aIábbí napirendet 11 igen, 0 nem, 0
lizlrtőzko đás szav azattal elfo gadta:

60/2015.(IV.13.) sz. EMBI hatáľozat (11 igen' 0 nem szavazattal" 0 taľtózkodás mellett)

Az Embeľi Erőfoľľás Bizottság az alábbi napiľendet fogadja el:

Napirend:

I. Átruházott hatásktirben meehozható dłintések:

1. Javaslat az S.O.S. Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona feladatellátás
2014. évi beszámolójának elfogadásáľa
Előterjesztő: clr. Bojsza Kľisztina _ a Humán szo|gáItatási Ügyosztá|y vezetője
(ír ásb eli előterj e s ztés)

2. Javaslat Páilyáuati felhívás közzététe|ére civil szervezetek, művészek és spoľtolóko
egybáľzak, egybázi szervezetek, nemzetiségi tinkoľmányzatok 20|5. évi
támogatása éľdekében
Előterj esztő : Sántha Péterné _alpolgármester

(ír ás b eli el őt erj e s zt éĺ PoTKEZBES ITES)

II. Képviselő.testĺileti előteľiesztések:

1. Javaslat intézményv ezetői pź,try ázatok véleményezéséľe
Előteľj esztő : Santha Péterné - alpolgármester
(írásbeli előterjesztés) (ZART ULES)



2. Beszámolĺi a BRFK VIII. keriileti Rendőrkapitányság20t4. évi tevékenységéľől
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
(ír ásb eli eĺőterj e szté s)

3. Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó
d ti ntések meghozata|ár a
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis MtŃé - polgármester

Egľy Attila - alpolgáľmesteľ
Kaiser József - képviselo
Balogh István - képviselő

(ír ásb el i e l ő terj e s ztłć s )

4. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműkłidtető Ktizpont áůta| e||átott feladatok
átszervezésére
Előteľjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(írásbeli eĺőterj e szté s)

5. Javaslat 0-3 éves koľú gyeľmekek elhelyezése éľdekében ki'tt'tt ellátási szeľződés
megszüntetéséľe
Előterjesĺő: Sántha Péterné - alpolgármester
(ír ásbeli előteľj e szté s)

6. Javaslat az ovi-Foci Pľogľamhoz valĺi csatlakozás módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
(ír ĺis b eli e l ő t erj e s zt é s)

7. TáĄékoztatól az Onkoľmányzat v^gyon3azdálkodása szabźiyszeľiĺségének
ellenőrzésével kapcsolatos Allami Számvevőszéki j elentésľől
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgármesteľ
(ír ás b eli t áj é ko zt at ó)

I. Átľuházotthatásktiľbenmeehozhatódöntések:

Zentai oszkáľ
I-es blokk tekintetében javaslatottesz anapiľendi pontok külön tźxgya|ásźra.

Napirend I/1. pontja: Javaslat az S.o.S. Kľízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona
feladatellátás 2014. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: dr. BojszaKĺísztina- a Humánszo|gáltatási Ügyosztály vezetője
(ír ĺźsb el i e ĺ őterj e s zt é s)

/(n



Zentai Oszkár
A napirend vitáját megnyitja, kérdés hozzászőIás nincs, vitát lezárja, szavazásra bocsátja a

határ o zati j avas latot :

Az Emberi Erőforrás
Csaláđok Atmeneti
beszámo|őjtÍ.

Felelős : polgĺírmester
Hataridő: 2015. ápľilis

Az Emberi Erőfonás Bizottság úgy
Családok Átmeneti otthona 2014.
beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Határiďő: 20I 5. április 1 3.

Bizottság úgy dönt, hogy elfogađja az S.o.S. Kĺízis Alapítvany
otthona 2014. évi tevékenységéről sző|ő szakmai és pénzugyi

dönt, hogy elfogadja az S.o.S. Kľízis Alapítvány
évi tevékenységéľől szóló szakmai és pénzügyi

13.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság az a|ábbí hatétrozatot 11 igen' 0 nem, 0

tartőzko đtts szav azattal elfo gadta:

61tf0l Ihatározat (Í vazattal.0

Napirend |t2. pontja: Javaslat Pálryázati felhívás közzététe|ére civil szerllezetek,
művészek és sportolĺók, egyházak, egyhńzi szervezetek, nemzetiségĺ
önkormán y zatok 20 1 5. évĺ támo gatása érdekében
Előterj esztő : S ántha Péterné -alpolgármester
(ír ósb eli előterj e sztés)

Zentai Oszkáľ
A napiľend vitájátmegnyitja, megadja aszőt Sántha Péterné alpolgármester asszonynak.

Sántha Péteľné
Annyit szeretne módosítani az e|őterjesztésben, hogy az egyhází pźiyázat plusz 2 milliő
forintja nem Polgármesteľ Úľ keľetéből, hanem az á|talźnos taľtalék teľhéľe tevődik a

pá|ytuatí cisszeghez.

Zentai Oszkáľ
Megadj a a szőt Camara-Be rcczki Ferenc Mikló snak.

Camara-Bereczkĺ Feľenc Miklós
Ez IeÍt volna az első kérdése, ami elhangzott, illetve az, hogy így máľ bekeľül a pźiyázatí
pénzekközé, illetve eÍTe is pá|yźuni kell a 2 mi|Iiő forintra. A civil pá|yazatná| a3. poĺtnźl a
pá|yazők köľének meghatáĺozásánáI a 3. bekezđésben az van, hogy otszágos regionális civil
szervezet, mely a VIII. kerĹitetben van, és tevékenysége, hatása a keľület lakosaira jelentős.

Azt szeretné elérni, hogy ezek a civil szervezetek, amelyeknek a székhelye is itt van



Józsefuĺírosban, jelentős hatást gyakoroljanak a kerületre, ezért biztosítson az onkormźnyzat
nekik forrást' hogy pá|yázhassanak, és végül megnyerhessék. Ha megnyerik a páIyázatot,

ezáIta| lehet majd a tevékenységiik jelentős hatással a kerület lakosaira. Erdemes lenne ezt

kivenni, hogy jelentős hatás a civil szetvezetek esetében, eń. kí hatźrozná meg, illetve
lehetőség van-e arra, łlogy ezt iĺlkthb kivegyék, és ne legyen benne ez a ,je|entős hatás''

kifejezés. A következő anemzetiségi onkoľmányzatipáIyźnatnźĺI volt, a 7. pontban,,,előnyben
részesül az a pá|yźlző,,, aZ van leíľva ebben a bekezdésben' amely áIlami onkormányzati
támogatásban nem részestil, illetve itt még owészhez is köti az előn5Ą. Az akérdése, hogy ki
lehet-e venni teljes egészében e^ a 7-es ponĹot, hiszcn a keľüleĹben llrúktjd.5 nenrzetiségi

onkormányzatok nyilván a kerülettől alapvetően kapnak egy kevés támogatást, és ezen felül
határozta meg a Képviselő-testület, hogy lehet mégpá|ytlzni forľásokĺa. Javaso|ja,hogy a7-
es pontot vegyék kí apá|yázatból.

Zentai oszkáľ
Yźiaszađásra megadja a szőt Sĺántha Péterné alpolgáľmester asszonynak.

Sántha Péteľné
Nem éľzi úgy, hogy bármelyik pontot ki kellene venni, rendeleti előírás, ez a feltétel, hogy
legyen benne a 7-es pont. Az előző pont is maradjon benne, mivel a pźiyźĺzat cé|jának

kifejtésénél nagyon jól kitűnik, hogy ki miľe páIyazik és aŻ, Jőzsefvárosban és Józsefuárosért

fejti-e ki azokat a tevékenységeket, amelyeket meghattroz a célokban.

Zentai oszkár
További kérdés' hozzásző|áS nem lévén, a vitát |ezźtrja, szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:

Az Emberi Eľőforľás Bizottstlgúgy dĺint, hogy

1. javasolja a polgármesternek elfogadásra az előterjesztés 1. számu mellékletét képező
jogi személyiséggelrendelkező taľsadalmi és civil szęrvezetęk, a|apíwźnyok, valamint
miivészek támogatása' és az eloteqesztés 2. számll mellékletét képező jogi
személyiséggel rendetkezo tĺársadalmi és sport szervezetek, a|apítvényok, valamint
sportolók támogatása, és az előterjesztés 3. számú mellékletét képező egyházak,

egyházi szervezetek, egyházi alapíwányok támogatása, és az e|őterjesztés 4. számű'

mellékletét képező Józsefuáľosban működő helyi nemzetiségi önkoľmányzatok
támo gatásáta ki ít p áIy ázatí felhívás okat.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: f0I5. április 13.

2. az I. pont a\apjan felkéri a polgáľmesteľt a pźůytľzati felhívások közzétételére.

Felelős: polgármester
Határido: 2015. április 1 5.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy az Emberi Erőfonás Bizottság az aIábbi határozatot 8 igen, 0 nem,

tartőzko đás szav azafral elfo gadta:

á



62l2015.(IV.13.) sz. EMBI határozat (8 ieen.0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)

Az Embeľi Erőforľás Bizottságúgy dönt, hogy

1. javasolja apo\gźrmesternek elfogadásra az előteľjeszĺés I. számű mellékletét képező
jogi szeméIyiséggel rendelkező taľsadalmi és civil szervezetek, alapítványok, valamint

művészek támogatása, és aZ előtetjesńés 2. számű mellékletét képező jogi

szemé|yiséggel rende\kęző ttrsadalmi és sport szervezetek, a|apitvtnyok, valamint

sportolók tźlmogatása, és az eloterjesztés 3. számú mellékletét képező egyházak,

egyhtzi szervezetek, egyhtni alapítványok tźrĺogatása, és az e|őterjesztés 4. számil

mellékletét képező Józsefuaľosban működő helyi nemzetiségi ĺjnkormanyzatok
tźlmo gatására kiírt p áIy ázati fe lhívásokat.

Felelős: polgáľmester
Határido: 20t 5. ápľilis 1 3.

2. az I. pont a\apjtnfelkéri a polgarmesteľt a pá|ytzatí felhívások kozzététeIére.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2015. ápľilis 15.

il. Képviselő-testületi előteľiesztések:

Zentai Oszkáľ
II-es blokk, külön tźrgyaltsrajavaslatot kéľ. Megadj a a szőt dr. Eľőss Gáboľ képviselőnek.

dr. Erőss Gábor
A 4-es napirendi pontot kéń külĺin tárgya|ĺi.

Zentaí oszkáľ
Egyéb külön tárgyalávajavaslat nincs, a blokkban maradt napirendi pontok egyiittes vitáját

megnyitja,Iezáĺ ja.Szavazásrabocsátjaazalábbíhatźrozatí javaslatokat:

Napirend II/1. pontja: Javaslat intézményvezetőipáilyázatokvéleményezésére
Előteľjesĺő: Sántha Péterné _ alpolgármester '
(írásbeli előterjesztés) (ZART ULES)

Napirend II/2. pontja: Beszámoló
tevékenységérő|
Előteĺjesĺő: Dľ. Kocsis Máté
(ír ás b e l i e l ő t erj e s zt é s)

Az Emberi Erőforrás Bizottság
megÍárgyalását.

a BRFK VIII. keľiileti Rendőľkapitányság20Í4. évi

- polgármester

javasolja a Képviselő-testületnęk az előteľjesztés



Felelős: polgármester
Határidő: 2015. április 16.

Napirend IIl3. pontja: Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz
kap cs oló dó diintés ek meghozatalár a
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egry Attila - alpolgármester
Kaiseľ József - képviseIő
Balogh István - képviselő

(ír ásb eli előterj e szté s)

A napirend II/3. pontját küliin tárgyalásra kikérték.

Napirend II/4. pontja: Javaslat a Jőzsefvźlľosi Intézményműktidtető Ktizpont áItal
ellátott feladatok átszerv ezés ér e

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis llĺ{:até - polgármester
(ír ĺźs beli eĺőterj eszté s)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesztés

meglárgya|ását.

Felelős: polgáľmester
Hatźltiďo: 20I 5. április 1 6.

Napiľend IIiS. pontja: Javaslat 0-3 éves korrĺ gyeľmekek elhelyezése éľdekében ki'tiitt
ellátási szerződés megszůintetésére
Előterj esĺő : Sĺĺntha Péterné - alpolgármesteľ
(ír ás beli előterj esztés)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előteľjesztés

meglárgyalását.

Felelős: polgármester
Hataridő: 201 5. április 1 6.

Napirend II/6. pontja: Javaslat az ovi-Foci Pľogramhoz való csatlakozás módosításáľa
Előterjesztő: Dr. Kocsis ll1.áté - polgármester
(írĺźsb eli előterj eszté s)

Az Embeľi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meg!árgyaIásźń'

Felelős: polgármester
Hatźttidő: f0I5. április 16.



Napiľend IIl7. pontja: Tájékoztatćl az Onkormányzat v^gyongazdálkodása

szabályszerűscgonek ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről

Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté - polgármesteľ
(ír ásb eĺi t áj é ko zt at ó)

Az Embeľi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés

meglárgyaIásćft.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. ápńlis 16.

Zentai oszkár
Megállapítja, hogy 8 igen, 0 nem, l tartőzkođás szavazatta| a Bizottság az alábbi

hatźn o zatokat elfo gadta :

Napirend IIil. pontja: Javaslat intézményvezetőipáůyázatokvéleményezésére
Előteľjesĺő: Sántha Pétemé - alpolgáľmester .
(írásbeli eĺőterjesztés) (ZART ULES)

A napirend tdrglaldsa atrt ťłlés keretében tiirtént az Mön. 46.s a bekezdése értelmében. A
iapirend tiľgyatdsa sordn elhangzottakat és a meghozott 63/2015.(IV13.) sz. EMBI

hatdľozatot a uźrt íilésről késziilt jegyzőkönyv taľtalmazza.

Napirend II/2. pontja: Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőľkapitányság 20t4. évi

tevékenységérő|
Előterjesztő: Dr. Kocsis ldáté - polgármesteľ
(ír ásb eli előterj e s zté s)

64tf015.ilV sz. E sza
(Tematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés

meglfugyaIását.

Fęlelős: polgáľmester
Hatźltiďo: 20I 5. április 1 6.

Napirend II/4. pontja: Javaslat a Jőzsefválľosi Intézményműkiidtető Kiizpont álta|

elláto tt fela datok átszerv ezésér e

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgármester
(ír ásb eli el őterj e sztłés)

rozat (8 nem
(ľematikai blokkban tÓrtént a szavazás)



Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek aZ előterjesztés

meglárgya|ástń.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľidő: 2015. április 16.

Napirend II/5. pontja: Javaslat 0-3 éves korú gyeľmekek elhelyezése érdekében ktitött
ellátási szerző dés megszüntetésére
Előterjesztő: Santha Pétemé - alpolgármester
(ír ás b eli el őterj eszté s)

66/2015.(IV.13.) sz. EMBI hatáľozat (8 ieen" 0 nem szavazattal.3 taľtózkodás mellett)
(ľematikni blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesztés

meglárgyalásźń.

Felelős: polgármester
Hataľidő: f015. április l6.

Napirend 1116. pontja: Javaslat az Ovi-Foci Progľamhozva|ő csatlakozás módosítására
Előterjesĺő: Dľ. Kocsis Máté - polgáľmester
(ír ásb eli eI őterj es zté s)

67l2015.(JV.13.) sz. EMBI határozat (8 ieen. 0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)
(ľematikni blokkban történt a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előteľjesztés

meglárgyalźsát.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 2015. április 16.

Napirend IIl7. pontja: TáĄékoztatő az onkoľmányzat vagyongazdálkodása
szabályszerĺségének ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről
Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté - polgĺĺrmester
(ír ós b e l i t áj é ko ztató)

68/2015.(IV.13.) sz. EMBI hatáľozat (8 igen.0 nem szavazattal.3 tartózkodás mellett)
(ľematikai blokkban tortént a szavazás)

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előterjesĺés
meglárgyalásźú.

Felelős: polgármesteľ
Határiđó: 20I 5 . április 1 6.
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Napirend II/3. pontja: Javaslat az MNP III Táľsadalmi és Gazdasági alprogľamokhoz
kap cs oló dĺí d tintés ek meghozata|ár a
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgármester

Egľy Attila - alpolgármester
Kaiser József - képviselő
Balogh Istvan - képviselő

(írásbeli előterj esztés)

Zentai Oszkáľ
A napiľendi pont tfugyalásźimegnyitja, megadja a szőt dľ. Erőss Gábor képviselőnek.

Dľ. Erőss Gáboľ
A nem nyertes pźiyźnatokól lehet-e tudni valami közelebbit, esetleg megkaphatj ák-e az

összes pá|yázatot, tehát azokat, amik a hét nyertes páIyźnaton felüliek, a 4-es alpontban

szerepel az összes az eIőterjesztésben, ęz a civil része az MNP III-nak.

Zentai Oszkáľ
YáIaszadźĺsra megadja a szőt a Rév8 ZrL je|enlévő képviselőjének.

Hoľváth Dániel
A programalapú pźiyázatokĺľrak az előkészítésében és annak éľtékelésében részt vettek,

viszont maga abíráIat az aPo\gtrmester Kabinethez tartozik. A RévS Zrt. nevében azt tudja
mondani, nyilvánvalóan ki lehet adni ezeket a dokumentumokat, a Polgármesteľi Kabinet és a

proj ekttel kapcsolato s dokument áciő az ezze| kapcsolato s iľodán van.

Zentai oszkáľ
További kérdés, hozzászo|áS nem lévén, a vitźtt |ezfuja, szavazásra bocsátja a hatźnozati
javaslatot:

Az Emberi Erőforľás Bizottsźry javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesaés
meglárgya|ását.

Felelős: polgármester
Hatándő: 20I 5. április 1 6.

Zentai Oszkár
Megállapítj a, hogy az Emberi Erőforľás Bizottság az a|ábbi határozatot 7 igen, 0 nem, 4

tartőzko dás szav azattal elfo gadta :

69/2015.(IV.13.) sz. EMBI határozat (7 igen.0 nem szavazattal.4 taľtózkodás mellett)

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesĺés
meglźĺgyaIását.

Felelős: polgármesteľ
Hattlridő: 20I 5. április 1 6.
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Zentĺi Oszkár
Megköszöni arészvételt, a bizottság ülését 15,35 perckor bezárja.

K. m. f.
.,". 

ú-A' ĺ,n,,ł-n-.,-.
Zentai Oszkáľ

a Bizottság elnoke

A jegyzőkonyv az Mĺjtv-ben foglalt rendelkezéseknek megfelel, és az Emberi Eľőforľás
Bizottság 2015. április 13-i iilésén e|hangzoÍtakat hitelesen tanúsítja.

hąJn ł,,,*-W
A j e$yzőköňyvet készítette:

In J,^-\ĺ
Agĺócs Zsanett Rita

A bizottsáei iegvzőkłinw mellékletei:
I . szźtmí melléklet: meghívó
2. szźtmímelléklet: jelenléti ív
3 . szźtmiĺ melléklet: előterj esztések

aBizotÍsá{ alelnöke
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