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Tisztelt Képvĺselő-testĺilet!

A Józsefuárosi onkormtnyzat Képviselő-testtiletének Szervezeti és Mríködésí Szabá|yzattĺről
szőLő 19/2009.(V.06.) sz. cink. rendelet 46. $ (10) bekezdése szenrrt ,/ bizottság évente egy
alkalommal beszámol a Testiiletnek a bizottság munkájáról,'. AHumánszo|gáItatási Bízottság
201I. évi munkáj trő| az alábbi beszámolót terjesztem a Képviselő-testiilet elé:

A Képviselő-testtilet a Bizottság létszźmát 15 főben áIlapította meg. A Humánszolgáltatási
Bízottság fęladat- és hatásköręit az SZM\Z 45. $. (5)' bekezdése tarta|mazza.

A Humánszolgá|tattsi Bizottság tagsai aktívan vettek részt a napirendi pontok tfugyalásźtban, a
határozatok meghozata|źlban. Távolmaradásukat előzetesen je|ezték a Szervezési és
Üzemeletetési Ügyo sztályon, Képviselői ko dán, v agy a Bizottság Elnökénél.

Töľvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett.

A Bizottság 201I. januär I-tőI 2011. december 31-ig összesen 22 rendęs és 3 rendkívĹili
bizottsági iilést taľtott, az üléseken összesen II48 hatźĺrozatot hozott' A nýlt illetve zźrt ilések
keľetében javaslattevő, vé|eméĺyező jogkcĺrt gyakorolt a Képviselő-testület elé kerülő
előterj esztések során.

A Bizottság feladat- és hatásköréből követően leginkább a következő témákban hozott
dtintéseket:

A Humánszolgźĺ|tatási,ĺigyosztály Gyermekvédelmi kođája előterjesztéseiben az elľnt/rt évekhez
képest megnövekedett a tźtmogatást igénylők szźlma.

A Bizottság túruházott hatáskörében a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügyosztály
Szociális kodájanak előteqesztései alapjan a zźĺrt ülésein méltányossági átmeĺeti segélyben
hozott döntést, továbbá fellebbezésttárgya|t meg és tett javaslatot a Képviselő{estület felé'

A kérelmek teljesítése során a Bizottság túlnyomórészt |étfenrfiartás biztosítäsáta,
gyógyszerköltségek, illetve ľezsikiadások miatti kiadások csökkentése, továbbá rendkívĺili vagy
időszakos |étfenrltartási gondokka|knzđő kerületi lakosoknak nýjtott pénzbe|ítámogatást.

Az adósságkezelési szolgáItattłs iránti kórelmek az ęlmú,|t ével<hez hasonlóan szintén emelkedő
tendenciát mutattak.

A Bizottság a jogszabályokban meghatźĺrozott jogosultsági feltéteIek fennállása esetén
valamenný esetben aZ adósságcsökkentési támogatás megá|Iapitásáró| hozott hattrozatot,
ęlutasításokľólcsak a jogszabźĺý feltételek hlźnya esetén hozott döntést.

Továbbá dtĺntĺjtt a Humánszolgá|tatási Ügyosztály oktatási és i{úsági tigyeket éńntő
kitüntetések odaítélésében, taneszkozbeszerzésekben, intézmény vezetői páLyźuatok kiírásában,
Ktlzalkalmazotti Juttatási Szabá|yzat e|bírźůäsźloan, kozétkeztetési szo|gáItatás tźlrgyäban, az
óvodák és iskolákb an ellátottak étkezésí térítési díj airól.

Továbbá aBizottságvéleményezte ahatźĺskörébe tartoző képviselő-testiileti előterjesztésekęt.

Kérem abeszámo|ó szíves tudomásulvételét.

.-Z:Ĺ.-L,
Zęĺtaíoszkźr

a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke
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