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ZART ULES

I082 Budapest' Baross u.63-67'.Te|efon: 06 | 459 2|00 . E-mai|: po|garmeste@jozsefvaros.hu . wvwv.jozseńraros.hu

MEęItÍvCI
Budapest Józsefu áros onkorm ányzat Emberi Eľőfoľľás Bizottsága

2017. évi 1. ľendes ülését

2017. febľuár |..ién (szerda) 900 óľáľa
hívom össze.

Az Emberi Erőfonás Bizottság ülését aJőzsefvárosi Polgármesteľi Hivatal

III. 300-as teľmében (Budapest, VIII. Baĺoss u. 63-67 .) taĄa

Napiľend:

Átľuházott hatáskörben meghozható döntések

Javaslat a biilcsődei tagintézmények nyári nyitvatartási ľendjének
meghatáľozására
(írásb eli előterj e sztés)
Előterjesztő : Sántha Péterné - alpolgármesteľ

Javaslat a Giusto.Kamara Művészeti Kiizhasznú Nonprofĺt Kft. 2016. évi
tevékenysé gér ől szóló beszám oló elfo gadásá ra
(írásbeli előterj esztés)
El ő t erj e s z t ő : dr. B oj s z a Kr i s zt ina - Humóns z ol gák at ĺźs i ü gł o s z t ályv e z e t ő

Javaslat a Tudományos Ismeľetteľjesztő Társulat 20L6. évi tevékenységéľől szóló
beszámoló elfogadásáľa
(ír ós b e li el őterj e s zt é s )
Előterj e sztő : dr. B oj sza Krisztina - Humáns zol gáltatási üglosztáIyvezető

Javaslat hátralékkezelési támogatás iľánti kéľelmek elbírálásáľa
(ír ásb eli előterj eszté s)
Előterj e sztő : Sántha P éterné _ alpol gármester
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II. Képviselő.testiileti előteľi esztések:

1. Javaslat a 20|7. évi Díszpolgári cím, Jĺízsefvárosi Becsůiletkereszt,
Józsefuároséľt, Jó Sport és az Ara\ykoszorrĺ kĺtüntetések adományozĺsára
(írásbeli előterjesztés, P)TKEZBESÍTES) ZART ULES
Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté - polgórmesteľ,
Zentai oszkár - bizottsági elnök

2. Javaslat fellebbezések elbíľálásáľa szociális támogatás ügyben
(írásb eli előterj e sztés)
Eĺőteľjesztő: Sántha Péteľné - alpolgármester ZART ULES

3. Javaslat a 2016. évi köItségvetésľől szóló |1201,6. (II.04.) tinkoľmányzati
rendelet módosítására
(ír ásb eĺi előterj e szté s)

Előterjesztő: dr' Kocsis Máté _ polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat 2017.
évi kłiltségvetésľőI szóló 3612016. (xII.21.) tinkoľmányzati rendelet
mĺídosítására
(ír ásbeli előterj es zté s)

Előterjesztő: dr' Kocsis Máté _ polgármester

Javaslat kti ltségvetést érintő d tintések meghozatalár a
(ír ĺźs b e li eĺőterj e s zté s)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester

Javaslat házioľvosi pľaxis elĺdegenítéséľe
(írĺźsb eli előterj e sztés)
Eĺőterjesztő: dľ. Kocsis Máté _ polgármester

Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 201'6. május 1. _ 20|6. október 31.

ktiziitt átruházott hatáskti ľben hozott diintés einek végľehaj tásáról
(írósb eli előterj e sztés)
Előterjesztő: dr. Kocsis Máté _ polgármester

Beszámolĺí a Képviselő-testület bĺzottságainak 2016. évi munkájáról
(ír ásbeli előterj esztés)

Előterjesztő: Soós Györgl - Varosgazdálkodási és Pénzüg,łi Bizottság elnoke

Zentai oszkar - Emberi Erőforrás Bizottság elntjke

Gondos Judit _ Társasházi Pályázatoknt Elbíróló ldeiglenes Bizottság elnoke

dr. Ferencz orsolya- Smart City Ideiglenes Bizottsóg eĺnöke

Javaslat a tisztségviselőket és a Polgármesteľi Hivatal kiĺztiszfviselőit érintő

e gy es m u n ka ü gyi tá ľ gyú d ti ntés ek meghozata|ár a
(ír ásbeli előt erj eszté s)

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté - polgórmester
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10. Polgáľmesteri tájékoztatő a lejáľt hatáľidejű testületi határozatok
végrehajtásáľól, az e|őző iilés óta tett fontosabb intézkedésekľől, a jelentősebb
eseményekľől és tz tinkormányzati pénzeszközök átmenetileg
szabadrende|kezésű ľészének pénzpiaci je|tegű lekötéséľől
(íľ ás b e ĺi t áj é ko zt at ó)
Előterjesztő: dľ. Kocsis Móté - polgármester

Tisztelt Bizottsági Tag!

Megjelenésére feltétlenül számítok. Amennyiben az iilésen nem tud ľészt venni, kérem
szíveskedjen írásban (levélben, elektronikus levélben) jelezni Zentai oszkár elnĺjknek
legkésőbb az ülés kezdetéig.

Budapest, 2017. január f7.

Zentai oszkár
elnäk
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