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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testůilet e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényátlás és a döntés tartalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat a Képviselő-testiilet feladatainak hatékonyabb és
eľedményesebb ellátása érdekében a Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mfüödési
SzabáIyzatźrőI sző|ő 25l20I3. (v.27.) önkoľmrínyzati renđelet (továbbiakban: előző sZMsZ)
46. $ (1) és (2) bekezdése értęlmében létrehoztaaYáĺosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot
és a HumźnszoIgá|tatási Bizottságot, majd a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti és
Mrĺkc'dési Szabá|yzatárőI sző|ő 36|20I4.(XI.06.) önkormĺányzati rendelet (továbbiakban:
hatályos SZMSZ) 35. $ (1) bekezdése értelmében létrehońaaYźrosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottságot és az Emberi Erőforrás Bizottságot.

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a bizottságok teljesítették, elvég ezték azokat a
feladatokat, amelyek ellźńása éľdekében azokat a Képviselő-testiilet |étrehozta, ezért javas|om,
hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja eI a bizottságok 2014. évi munkáj źtőI sző|ő
beszámolót.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi iilés időpontja 2015. február 19. . sz. napiľend

Tárgy: Beszámolri a Képviselő-testůilet bizottságainak 2014. évi munkájáľĺól

A napirendet nyílt ülésen kell trárgyalni, a dĺjntés elfogadásához egyszetu szavazattobbség
szükséses.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Erőforľás Bizottság véleményezi X
Határ o zati j av as|at a bizotts ág számár a:

A Városgazdálkodási és Pénziigyi BizottságĺEmberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|óteriesztés mestársv a|ásźń.



II. A beterjesztés indoka

A hatályos sZMsZ 37. $ (3) bekezdésében a Képviselő-testület abban is dontĺjtt, hogy ,,A
bizottság évente egł alkalommal beszámol a Képviselő testületnek a bizottság munknjáról,,.
Az előterjesztés elkészítésével, és a Tisztelt Képviselő-testület elé történő terjesztésével ennek
a kötelezettségiiknek tesznek eleget a bizottságok.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

Amennyiben a Képviselő-testÍilet elfogadj a a bízottságok 2014. évi munkájaról szóló
beszámolót, abban az esetben a bízottsźryok eleget tettek az SZMSZ-ben meghatźrozot.
b eszźlmo|ási kötele zetts é gÍiknek.
A döntésnek nincs pénztlgyi v onzata.

IV. Jogszabályi kiirnyezet

Magyarország he|yi tinkormányzatairő| sző|ő 2011. évi CL)o(Xx. totvény 57. $ (1)
bekezdése a|apjtn a képviselő-testüIet szervezeti és mfüödési szabźlyzatábanhatározzameg
bizottságait, a bizottságok tagjainak szélmźú., abízottságok feladat- és hatáskörét, működésiik
alapvetó szabáIyait. E törvényi fe|hata|mazás a|apjtn a Képviselő-testÍilet az sZMsZ
35-39. $-aiban Iétrehoztabizottságait, és meghatároztamúködésük alapveÍő szabźiyait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fentięk a|apjtn szíveskedjék a hataľo zati javas|atot
elfogadni.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Varosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint a
HumánszolgáItatásí Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 2014. évi munkájátő| sző|ő, az
előterj esĺés melléklet ét képezó beszámolókat elfogadj a.

Felelős: polgármesteľ
Hattniđő: 201' 5. februáĺ |9.

A diintés végreh aj tá sát v égző szerv ezeti egys ég:

Buđapest, 2015. február 9'

Szervezésĺ és Képvĺselői lľoda

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében ésmegĘizásfuő|
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csis Máté

aljegyző
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BESZAMOLO

a Képviselő.testület bizotts ágainak
201'4. évi munkáj áről

(azSZM\Z37. $ (3) bekezdése alapjánl-)

Tartalomjegyzék

Yárosgazdálkodási és PénzĺigyiBizottstĺg A melléklet

Humánszolgá|tatási Bizottság/Emberi Erőforľás Bizottság B melléklet

1. ,,A bizottság évente egy alkalommal beszámol a Képviselo testületnek a bizottság
munkáiáról'' 

?
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,,A'' melléklet

Tisztelt Képviselő-testiilet!

A VarosgazďáIkodási és Pénztigyi Bizottság 2014. évi munkájtrőI a követkęző beszámolót
terj esztem a Képviselő-testÍilet elé:

A Képviselő-testület aBizotĺságlétszźtmát 15 főben źilapította meg. A Varosgazdálkodási és
PénzugyiBizottsźą feladat- és hatáskĺjľeítaz SzMSz 7. számumellékletę tarta|mazza.

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2014. janufu 1-jétől 2014. szeptembeľ 30-ig23
rendes és 11 rendkívtili bizottsági ülést tartott. A20|4. november 10-ei alakuló iilést kĺjvetően
20|4. december 3l-ig 4 ľendes és 3 ľendkívĹili ülés meglaftástlľa keriilt sor. A Bizottság az
ül é seken 20 I 4. évb en ö s s ze s en | 3 42 hatar o zatot ho zott.

A Bizottságtagai az üléseken ľendszeresen
a Bizotĺság elnökénél, illetőleg a Szęrv ezési
A Bizottság tagsai aktívan kĺjzľeműkĺjdtek
meghozataIában.

ľé s zt vęttek, táv o|mar adásukat el ő zete s en j e|ezték
és Képviselői lrodan.
a napirendi pontok tźlrgyalźsában' a hatátozatok

Törvényességi észrevétęl a Bizottság döntései ellen nem érkezetÍ..

A Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább az a|źtbbi témákban hozott
döntéseket:

A Bizottság tĺibbek közĺjtt önkormányzati lakásokat idegenített el bérlőik részére,
önkormányzati helyiségeket értékesített, illetve adott bérbe. Több izben adott fulajdonosi
hozztĄeľulttst ingatlan vonatkozásábaĺ,kozĺnúhozzźĄarulási engedélyt útjai karbantartására,
építésére és egyéb munkálatok végzése céljából. Döntött kártérítési ügyekben is.

A Bizottság dĺintést hozott a Polgáľmesteri Hivata| és a gazdasági taľsaságok által eIókészített
beszerzési ügyekben, továbbá az Esz-Ker Kft. által előkészített kozbeszerzések tárgyábarl,
valamint jóvźhagyta a szqzőđésekęt. 

-

További határozatokat hozott a köĺertil et-haszná|ati kérelmek tigyében, a kozreĺd', a
kcĺzbiztonság, a końisnaság aktuális kérđéseiben, a kialakított szervezet mfütidésének
eredménye sebbé tétele tár gy ttbarĺ.

VéIeményeńe aBizottság hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket.

Mindezek a|apjánkérem a beszámoló el

Budapest, 2015. februĺíľ 3.

és Pénzügyi
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Bizottság elnöke
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Tĺsztelt Képviselő-testület!

A Humánszolgáltatási Bizottság (20|4. november 10. napjátőI az Emberi Erőforrás
Bizottság) 2014. évi munkáj áĺőI az alábbi beszámolót teľjesztem a Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület aBizottséryLétszárnát 15 foben źilapította meg. A HumánszoLgáLtatźsi
Bizottság feladat- és hatásköręit a25l20|3. (v.27.) önkoľmányzati rcnđelet (eIőző sZMsZ)
45. $ (5) bekezdése, majdaz Emberi Eľőfoľrás Bizottság felađat és hatáskĺireit a 3612014.
(XI.06.) ĺinkoľmányzati rendelet (hatályos sZMsZ) 7. mellékletetarta|mazza.

A Bizottság tagsai aktívan vettek részt a napirendi pontok táĺgya|ásábaÍ\ a határozatok
meghozata|ában. Távolmaľadásukat előzetesen jelezték a Bizottság ElnokénéI, valamint a
Szervezési és Képviselői Irodán.

T<irvényességi észrevétel a Bizottság d<intései ellen nem érkezett.

A Bizottság z)I4.január l-jétől 2014. szeptember 30-ig összesen 3 rendes és 6 rendkívĹili
bízottsági ülést taľtott. A20|4. novembeľ 1O-ei alakuló ülést követően Z}I4.december 31-ig
2 rendes és 1 ľendkívĹili ülés megtartásĺáĺa keriilt sor. A Bizottság az üléseken 2014. évben
osszesen 251 d<jntést hozott.

A Bizottság feladat- és hatáskĺire a|apjtn leginkább a következő témríkban hozott
döntéseket:

A Bizottság átnlházotthatáskörében a Polgármesteri Hivatal Humánszo|gá|tatási Ügyosĺály
Családtámogatási Iľodájának előterjesztései a|apjźn a záĺt ülésein ađósságcsökkentési
támogatás ügyekben döntĺjtt, továbbá fellebbezést taľgyalt meg és tett javaslatot a
Képviselő-testiilet felé.
A kérelmek teljesítése során a Bizottság tulnyońőrészt rezsitartozások csökkentésére
nyúj tott p énzb e|i támo gatást.

A Bizottság a jogszabályokban meghatarozott jogosultsági feltételek fennállása esetén
valamennyi esetben a tźtmogatás megállapításátő| hozott hatźrozatot, csak a jogszabźiyi
feltételęk híźnya esetén hozott elutasító d<intést.

A Bizottság átrllhazott hatáskĺiľben döntött az önkormźnyzat köznevelési, közmrĺvelődési,
kulturális, sport, egészségügyi, szociáIis, gyermekvédelmi feladatok e|Iétása tárgykĺirbe
tartoző szerződéses partnerek tevékenységéről szóló beszĺímolók, valamint civil szervezetek
szakmai beszámolójának és szakmaí tervének elfogadásarő|, az óvodák téli és nyári záĺva
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taľtási idejének meghatáĺozásaľól, a szakmai kitiintetések (,,Kiemelkedő Bölcsődei
Munkáért'', Józsefuárosi Gyeľmekekéľt'', ,,Józsefuáros Egészségigyééĺt,,, ,,Józsefuaľosi
Szociális Munkáért'', ,,Józsefuáros Kozigazgatásáért,,) odaítéléséről, továbbá az
i de genfor galmi adó differenciált ki e gé szíté s ének f elhaszná|ás i tervérő l.
A Bizottság döntésével keľült kiírásľa, elbíráIásra és a pá|yázati összegek páIyazők köztjtti
meghatáĺozásźtra a Bursa Hungaľica Felsőoktatási Ônkormtnyzati osztöndíj páLyázat'

A Bízottság véleményezte az egyesiiletek, az alapítványok' az egyházi szervezetek
tźmogatásáva| tisszefüggő ptůyázatokat és a taľsadalmi (civil) szervęzęteket éľintő
döntéseket (kedvezményes helyiségbérleti kérelmek), valamint a Budapest VIII. kerületi
beiskolazási körzettel rendelkező általanos iskolĺík 201512016. tanévi felvételí köľzetének
kialakítását.

A Bizottság ellétta az e|ókészíto bizottsági feladatokat az onkormanyzat áIta| iranyított
kĺjznevelési, közművelődési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi felađatokat ellátó
költségvetési szervek vezetésére kJírt páIyazatok esetében.

Ezen túlmenően a Bizottság véleményezte a hatáskörébe tartoző képviselő-testtileti
előterjesztéseket.

Kéľem a beszámoló elfo sadását.

Budapest, 2015. februaĺ 4.

ű,/- ć7z..c-...---
Zentaioszkát
i Erőforľás Bizottsás elnĺlke

)
|082 Budapest.Baross u'63-67'.Telefon: 06| 459 2|00. E-mai|: po|garmestel@jozseívaros.hu. wwwjozseívaros'hu .
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