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Buda pest Józsefvá ľosi on koľmá nyzat
Képviselő.testii let e számár a

Tisztelt Képviselő.testůi let!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A Budapest Józsefuaľosi onkormányzat a Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb és
eredményesebb ellátása érdekében a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Mfüödési
Szabá|yzatźrőI sző|ő 3612014. (XI.06.) önkoľmányzati renđelet (a továbbiakban: sZMsZ) 35.
$ (1) bekezdése értelmében |étręhozta a Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot és az
Emberi Erőfonás Bizottságot.

A beszámolók alapjan megállapítható, hogy a bizottságok teliesítették, elvégeńék azokat a
feladatokat, amelyek e|látása éľdekében azokat a Képviselő-testület |étrehozta, ezért
javasoljuk, hogy a Tisztelt Képviselő-testiilet fogadja el a bizottságok20T5. évi munkájáról
sző|ő beszétmolőt'
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Előterjesztő: Soós Gyorgy - Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság elnĺike, Zeĺtai
oszkár - Embęri Eľoforrás Bizottsác elnĺike

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2016. február 4. sz. napirend

Tárgy: Beszámo|ó a Képviselő.testĺilet buottságainak 2015. évi munkájáľól

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásĺíhoz egyszętu szavazattclbbség
szükséses.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X
Határ ozati jav aslat a bizottság számára:

A VárosgazdáIkodási és Pénzi'igyi BizottsáýEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testt'iletnek az e|őteriesztés mestáľsy a|ását.



II. A beterjesztés indoka

Az SZMSZ 37. $ (3) bekezdésében a Képviselő-testiilet abban is döntött, hogy ,,a bizottság
évente egy alknĺommaĺ beszámol a Képviseĺő testületnek a bizottság munkájóról,,. Az
előteľjesĺés elkészítésével, és a Tisztelt Képviselő-testület elé történő terjesztésével ennek a
kotelezettségünknek teszünk eleget.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

Amermyiben a Képviselő-testület elfogadja a bizottságok 2015. évi munkájáról sző|ő

beszámolót, abban az esetben a bizottságok eleget tettek az SZMSZ-ben meghatározott
b eszźlmo|ási kotelezett sé güknek.
A döntésnek nincs pénzugyi v onzata.

IV. Jogszabályi ktĺrny ezet

Magyarország helyi önkormányzatairőI szőIő 20||. évi CLXXXIX. törvény 57. $ (1)

bekezdése a|apjźn a képviselő-testület szetvezęti és működési szabźllyzatźtbarlhatározza meg
bizotÍságait, a bizottságok tagjainak számát, abizottsźlgok felađat- és hatáskĺirét, múködéstik
alapvető szabá|yait. E törvényi fe|hata|mazźs a|apján a Képviselő-testület az sZMsZ
35-39. $-aiban létręhonabizottságait, és meghatźroztaműködésiik alapvető szabáIyait,

Kéťük a Tisztelt Képviselő-testiiletet, fentiek a|apjźn szíveskedjék a hatiáĺozati javas|atot

elfogadni.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy a Yźltosgazdttlkodási és Pénzügyi Bizottság, va|asnint az
Emberi Erőforrás BízotÍsźq201'5. évi munkájtttő| szőIő, az eIóterjesztés mellékletét képező
beszámolókat elfo gadj a.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 2016. februát 4.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet SzeľvezésÍ és Képviselői
Iroda
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elnöke
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Budapest,2016.

ođási és Pénzügyi Bizottság
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BESZAMOLO

a Képviselő-testület bizottságainak
2015. évi munkáj áről

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

Y ár o sgazdálkodási és Pénzügy i Bizottsźry

Emb eri Erőforrás Bizottság

A melléklet

B melléklet

1. ,,A bizottság évente egy alkalommal beszámol a Képviselő testiiletnek a bizottság
ć, o"ý,

munkáiáról''.
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Tisztelt Képviselő-testü|et!

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20|5. évi munkájtlrő| a következő beszámolót
terj esztem a Képviselő-testĹĺlet elé :

A Képviselő-testület a Bizottság |étszámát 15 főben állapította meg. A Városgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság feladat- és hatásköreitaz SzMSz 7. mellékletetarta|mazza.

AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság 2015. janutr l-jétől 2015. december 3l-ig 38
rendes és 8 rendkívĺili bizottsági ülést tartott. A Bizottság az üléseken2015. évben cisszesen
1 3 06 hataro zatot hozott.

A Bizottság tagtrai az tiléseken rendszeresenrészt vettek, távolmaľadásukat előzetesen j e|eńék
a Bizottság elnökénél, illetőleg aSzewezési és Képviselői lrođan.

A Bizottság tagsai aktívan kozreműködtek a napirendi pontok tźrgya|ásában, a hatáĺozatok
meghozatalában.

Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett.

A Bizottság feladat- és hatásktiréből következően leginkább az alźlbbi témákban hozott
döntéseket:

A Bizottság többek között önkoľmányzati lakásokat idegenített el bérlőik tészére'
ĺinkormányzati helyiségeket értékesített, illetve adott bérbe. Több ízben adott tulajdonosi
hozzájźru|ást ingatlaĺr vonatkozásában, közmu hozzźlarulási engedélyt útjai kaľbarltartáséna,
építésére és egyéb munkálatok végzése céljából. Dĺjntött kĺíľtéľítési tigyekben is.

ABizottság döntést hozott a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági táľsaságok źlta7 előkészitett
beszerzési ügyekben, továbbá az kozbeszerzési eljaľások megindítasaról és az e|jánások
eredményének megáll apításěnő|, valamint jóvthagýa a szeľződéseket.

További határozatokat hozot1. a kozteri|et-hasznźiati kérelmek ügyében, a közrend, a
közbiztons ág, a końisztasźry aktuális kérdéseiben.

Véleményezte aBizottság hatásk<irébe hrtozó képviselő-testiileti előteľjesztéseket.

Mindezek a|apjźn kérem a beszĺímoló elfogadását.

Budapest, 20|6.januaľ

és Pénzügyi
izottság elnöke

l082 Budapest.Baross u.63-67..Te|efon: 06| 459 2l00. E.mai|:po|garmesteĺ@jozsefuaros.hu. www.jozsefuaros.hu 4
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Tisztelt Képviselő.testiilet!

20|5. évi munkáiźľőI az alábbi beszámolót teriesztem a

|étszźlmát 15 főben áIlapította meg. Az Embeľi Erőforľás
a 3612014. (XI.06.) ĺinkoľmányzati renđelet (SZMSZ) 7.

Az Emberi Erőforrás Bizottság
Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testtilet a Bizottság
Bizottság feladat és hatáskcireit
mel l ékl ete tarta|mazza.

A Bizottság tagai aktívan vettek részt a napiľendi pontok tárgya|ásábaÍ\ a határozatok
meghozatalában. Távolmaradásukat elozetesen jelezték a Bizottság Elnĺikéné|, valamint a
Szervezési és Képviselői Irodan.

Törvényességi észrevéte| aBizottság döntései ellen nem érkezett.

A Bizottság 2015. január |-to| 2015. decembeľ 31-ig összesen 9 rendes és 6 ľendkívüli
bízottsági ülést taľtott. A Bizottság azu|éseken 2015. évben összesen 224 đontést hozott.

A Bizottság feladat- és hatásköre alapjźn a kĺjvetkező témakban hozotťdtjntéseket:

A Bizottság átnlhźzoÍt hatáskcjrében a Polgármesteri Hivatal Emberi Humánszo|gáLtatási
Ügyosztály Családtĺĺmogatási Irodájának előterjesztései alapján a záĺt ülésein
adósságcsökkentési, hźtralé|d<ezelési támogatás ügyekben tett javaslatot a polgĺírmester részére,
továbbáfellebbezésttétrgyalt meg és tett javaslatot a Képviselő-testÍilet felé.

A kérelmek teljesítése során a Bizottsźą túlnyomórésń. rczsitartozások rendezésérę tett
j avas l atot p énzb eLi támo gatás ĺýjtźsár a.

A Bizottság átnlhźzott hatáskörben đĺintĺltt az önkormźnyzat köznevelési, kozművelődési,
kulturális, sport, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi feladatok eIlátásatĺĺľgykörbe tartoző
szerzódéses partnerek tevékenységéről szóló besziímolók, valamint civil szervezetek szakmai
beszámolójának és szakmai tervének elfogadásĺáľőI, az óvođfü téli és nyán zźrva tartási
idejének meghatátozásárőI, a szakmai kittintetések (,,Kiemelkedő Bcjlcsődei Munkáéľt'',
,,Józsefuaľosi Gyermekekért'', ,,Józsefuaľos Egészségügyéért,,, ,,Józsefuárosi Szociális
Munkáért'', ,,Jőzsefváľos Ktizigazgatásáért'') odaítélésľől, továbbá az idegenforgalmi adó
di fferenciált ki e gészíté s é nek felhaszná|źlsi tervérő l.

A Bizottság dtjntésével került kiírásra, elbírálásra és a páIyazati ĺisszegek pá|yazők közĺjtti
meghatfuozásraaBursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzatíosztondíj pá|yazat.

A Bizottsźą vé|eményezte aZ egyesületek, az alapítványok, az egyhazi szervezetek
támogattsźnal összefiiggő palyázatokat és taľsadalmi (civil) szervęzetęket érintő döntéseket
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(kedvezményes helyiségbérleti kérelmek), valamint a Budapest VIII. kerületi beiskolázási
köľzettel ľendelkező általános iskolák 20L5/201'6. tanévi felvételi köľzetének kialakítását.

2015. év májusátőI a Bizottság hatáskörébe került a keľületi kźĺbítőszer-ellenes programok
költségvetésben biztosított e|őiráĺyzatának fe|haszná|ásáról történő döntés, így ettől aZ

időponttól a Bizottság jóváhagyásával kerültek megszervezésre,lebonyolításra a programok.

A pénzbeli és természetbeni' valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális és

gyermekjóléti ellátások helyi szabáIyairől szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a
természetbeni ľendkívÍili települési támogatás megállapításairánti kérelem e|bíráLása legalább 3

fős előkészítő munkacsopoľt javaslata a|apján töľténik. 2015. márciusában az Elókészítő
Munkacsoport megalakításra keľült, mely 5 főből ál1' tagjaiból 2 fő az a)-c), további 1-1 fő a
d)-f) pont szerinti részvevó. A Munkacsopoľt tagjai:

a. ) a J őzsefv áĺo si Pol gáľmesteri Hivatal Humáns zolgáItattsi Ű gy o sztźtly v ezetoj e,

b.) a lőzsetvárosi Polgármesteri Hivatal Családtámogatási Iroda vezetője,
c.) a ĺőzsefufuosi Polgáľmesteri Hivatal Családtámogatási Iĺoda ügyintézői'
d.) aJőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetojevagy azá|taIa

kij elölt szakmai v ezető,
e.) Budapesti Rendőr-Íőkapitányság VIII. kerületi Rendőľkapitanyság vezetoje Yagy az

áItala kij elĺilt szeméIy,
f.) Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiiletének Emberi Eľőfoľrás

Bizottsága elnĺjke vagy aZ źt|talakijelölt személyt.

A Munkacsoport ülésén legalább 3 tagnak jelen kell lennie. A Munkacsopoľt javaslatait írásban
fogalmazza meg, mely a kérelemmel érintett ügyirat részét képezi. Munkacsoport tagjai
díjazásban nem részesülnek. Az Előkészítő Munkacsopoľt 2015. évben a rendelet hatályba
lépését kovetően heti rendszerességgel ülésezett, cisszesen 34 alkalommal, ülésein átlagosan 30-
40 iigy meglár gy a|ásźtra került sor.

A Bizottság ellátta az e|őkészítő bizottsági fe|adatokat az onkoľmanyzat á|tal irányított
köznevelési, közmúvelődési, egészségtigyi, szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó
koltségvetési szervek vezetésére kiírt páIyazatok esetében.

Ezen túlmenően a Bizottság vé|eményeńe a hatáskörébe tartoző képviselő-testületi
előtenesnéseket.

Kérem a beszámoló elfosadását.

Budapest, 2016.január 4 /-t , r(:2----/ ^,^',u (ż''

Zęĺtai oszkaľ
az Emberi Erőfoľrás B izottsás elnöke
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